
O rekonštrukcii bratislavského Kre-
matória, o tom, čo sa urobilo, urobí
a o probléme prístupu do neho a
parkovania pred ním, sme sa pozho-
várali s riaditeľom mestského po-
hrebníctva Marianum Miloslavom
HRÁDKOM.
- V Krematóriu boli v priebehu štyrid-
siatich rokov prevádzky robené len
drobné úpravy. Pred desiatimi rokmi
starú a pôvodnú kremačnú technológiu
nahradila modernejšia - s novými kre-
mačnými pecami. Pred ôsmimi rokmi
sa začala prvá etapa obnovy terasy, kde
sa starý asfalt nahradil novou zámko-
vou dlažbou. Súčasťou minuloročných
prác bola aj obnova obkladov na prie-
čelí Krematória.
Ktoré práce sú v rámci rekonštruk-
cie naplánované na tento rok?
- Ide o prebrúsenie kameňa na hlavnej
budove Krematória vrátane opravy

kovovej atiky na streche a drevených
prvkov na atike. Dochádza aj k výme-
ne skleného priečelia v hlavnej obrad-
nej sieni a vybudovaniu nového bezba-
riérového prístupu zo zadnej strany
Krematória pre imobilných návštevní-
kov.
Aké sú celkové finančné náklady?
- Práce pokračujú postupne a nie sme
schopní hradiť ich z vlastných peňazí.
Preto sme od hlavného mesta dostali
minulý rok 332 000 eur. V tomto roku
máme prisľúbených takisto 332 000
eur.
Je to všetko, alebo budete v obnove
pokračovať aj ďalej?
- V ďalšom období nás čaká komplex-
ná oprava interiérov. Po štyridsiatich
rokoch musíme vymeniť drevené

obklady z červeného smreku. Myslíme
si, že ich výmena je jednoduchšia, ako
brúsenie jednotlivých dosák.
Ako by ste chceli riešiť problém par-
kovania pri Krematóriu?
- Najmä počas sviatku Pamiatky zos-
nulých sa nezapĺňa len parkovisko, ale
aj trávnaté plochy. Parkovisko by preto
tiež potrebovalo obnovu. Viac ma ale
trápi ťažký prístup ľudí do Krematória.
Jeho architektúra je síce nádherná, no
pre starších ľudia je výstup do obradnej
siene neraz nadľudským výkonom.
Diskutujeme preto s architektom Kre-
matória o jednoduchšom prístupe, naj-
mä do obradnej siene.
V akom zmysle?
- Išlo by o vybudovanie rovného chod-
níka, ktorý by smeroval cez tzv. Tote-
movú lúku, alebo by sa inštaloval
výťah končiaci sa na hornej terase.

Zhováral sa Robert Lattacher

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 200 900 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Evidenčné číslo: EV 3101/09
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

O uzatvorení

mosta počas

víkendu nikto

neinformoval
STARÉ MESTO
Mnohých cestujúcich, ktorí chceli
počas víkendu 11. a 12. júla 2009 ces-
tovať  mestskou hromadnou do-
pravou cez Starý most, čakalo neprí-
jemné prekvapenie. Starý most bol
úplne uzatvorený.
Podľa našich zistení sa o tom brati-
slavská verejnosť nikde nedozvedela,
ani nemohla. O úplnom uzatvorení
mosta neinformovali mesto, ani spo-
ločnosť Metro Bratislava, a.s., ktorá
zabezpečuje jeho opravu.
Z magistrátu sme sa dodatočne dozve-
deli, že uzávierka Starého mosta bola v
piatok 10. júla a trvala od polnoci do
pondelka rána 13. júla 2009, do tretej
hodiny. Povolenie vydalo hlavné mesto
a dôvodom boli dynamické skúšky a
geodetické merania.
Pokiaľ ide o dopravný podnik, podľa
našich informácií bol na zastávkach
MHD len malý oznam. Na ňom bolo
uvedené, že vzhľadom na rekonštruk-
ciu Starého mosta budú autobusy číslo
50 a 95 premávať náhradnou trasou.
Tento oznam si, žiaľ, cestujúci nemu-
seli všimnúť.
O dočasnom vyradení jedného z mos-
tov hlavného mesta, aj keď ide o opra-
vovaný Starý most, by verejnosť mala
byť informovaná. Žiaľ, zodpovední na
to v tomto prípade asi zabudli. (rob)

Vyhrajte víkend

pre dve osoby

v kúpeľoch
REDAKCIA
Bratislavské noviny od pondelka 20.
júla 2009 ponúkajú čitateľom web-
stránky www.banoviny.sk možnosť
úniku pred útokmi komárov - víken-
dový pobyt pre 2 osoby v Kráľov-
ských kúpeľoch Turčianske Teplice.
Stačí sa zapojiť do internetovej súťaže
na www.banoviny.sk, správne odpove-
dať na súťažnú otázku o histórii a
súčasnosti kúpeľov a mať šťastie v žre-
bovaní.
Súťažíme tri nasledujúce týždne -
každý týždeň bude iná otázka, každý
týždeň vyhráva jeden čitateľ víkendo-
vý pobyt pre 2 osoby v Kráľovských
kúpeľoch Turčianske Teplice v hodno-
te 268 €.
Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľ-
ká Fatra��� s plnou penziou a voľný
vstup do SPA a AQUAPARKU.
Súťažíme vždy od pondelka do piatku,
výhercov žrebujeme v sobotu ráno.
Kliknite na www.banoviny.sk a utečte
pred komármi do Kráľovských kúpe-
ľov Turčianske Teplice. (red)
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STARÉ MESTO
V Grassalkovichovej záhrade majú
staromestské deti konečne detské
ihrisko. Hojdačky, vláčiky, kladiny,
preliezky, hrazdy, piškvorky - to
všetko z agátového dreva.
Bývalá pionierska záhrada, kde bol
dokonca bazén a najstarší tenisový kurt
na Slovensku, bola pred desiatimi
rokmi zrekonštruovaná do súčasnej
barokovej podoby. Pamiatkari vtedy
nesúhlasili s umiestnením detského
ihriska a deti sa mohli v Grassalkovi-
chovej záhrade hrať akurát tak s ka-
mienkami na chodníčkoch. 
Zmenilo sa to v piatok 10. júla 2009,
keď tu bolo otvorené nové detské ihris-

ko. Mestskej časti Staré Mesto, ktorá
spravuje záhradu, a staromestským
deťom ho daroval poslanec staromest-
ského miestneho zastupiteľstva a šéfre-
daktor Bratislavských novín Radoslav
Števčík. „Inšpiroval ma starosta Staré-
ho Mesta Andrej Petrek, ktorý svoje
vlaňajšie odmeny venoval na podporu
aktivít staromestských seniorov. Keďže
mám 5-ročného syna, rozhodol som sa
svoje dvojročné poslanecké odmeny
venovať staromestským deťom,” uvie-
dol Radoslav Števčík.
Detské ihrisko v Grassalkovichovej
záhrade bolo možné vybudovať aj vďa-
ka pamiatkarom, ktorí sa spočiatku pre-
liezkam a hojdačkám v tejto historickej

záhrade bránili. Predložený projekt hra-
cích prvkov z agátového dreva bez
farebnej úpravy napokon pamiatkari
odobrili. „Podmienkou bolo, aby hracie
prvky nepôsobili v kontexte barokovej
záhrady rušivo, a to sa podarilo do-
držať,” uviedol zástupca riaditeľa Kraj-
ského pamiatkového úradu v Bratislave
Ján Mackovič.
Celková hodnota detského ihriska v
Grassalkovichovej záhrade je 6018 €.
Podobné ihrisko je v Bratislave zatiaľ
iba v Petržalke na Lúkach. Staromests-
ká samospráva chce podľa slov staros-
tu A. Petreka takéto drevené hracie
prvky umiestniť aj v ďalších častiach
Starého Mesta. (stn)

V Starom Meste pribudlo detské ihrisko
Nové detské ihrisko ako prvé vyskúšali deti z neďalekej materskej školy Anjelik. FOTO - Miroslav Košírer

Obnova Krematória stále pokračuje

Je vyhlásená

druhá z troch

súťaží na 

veľké autobusy
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
vyhlásil ďalšie, v poradí  druhé ve-
rejné obstarávanie na nákup nízko-
podlažných kĺbových autobusov pre
mestskú hromadnú dopravu.
Dopravný podnik pôvodne vypísal
jeden veľký tender, ktorý mu však Úrad
pre verejné obstarávanie zrušil. Preto sa
rozhodol rozdeliť verejnú súťaž na tri
menšie obstarávania. Druhá súťaž sa
týka nákupu asi sto nízkopodlažných
kĺbových autobusov s naftovým poho-
nom v predpokladanej sume 29 874 527
eur bez dane z pridanej hodnoty.
Prvú z troch súťaží vyhlásil dopravný
podnik na jar a týkala sa dodávky 40
nízkopodlažných autobusov za 19,92
milióna eur bez DPH. V rámci troch
súťaží by malo postupne do auto parku
dopravcu pribudnúť 140 – 160 nových
vozidiel. Pôvodný počet bol 240 auto-
busov, no dopravný podnik ich počet
zredukoval kvôli finančnej a ekono-
mickej kríze.
Do mestskej hromadnej dopravy pri-
budlo začiatkom tohto roka 25 nových
vozidiel - pätnásť autobusov MIDI
SOR, dva minibusy, päť nízkopodlaž-
ných 12-metrových autobusov
TEDOM a tri zmodernizované elek-
tričky typu K2S. (rob)

DPB si chce

zase prenajať

kĺbové autobusy
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava má
záujem o prenájom ďalších kĺbo-
vých autobusov. Koncom júna sa
skončila nájomná zmluva na trinásť
kĺbových autobusov z Banskej
Bystrice.
Podľa predsedu predstavenstva DPB,
a.s., Branislava Zahradníka, počas let-
ného grafikonu nebudú dopravcovi
autobusy chýbať, pretože služby cestu-
júcim dokážu poskytnúť z vlastných
kapacít. 
Dopravný podnik v súčasností rokuje o
tom, že by autobusy premávali v hlav-
nom meste aj na jeseň. „Nehovorím, že
to musia byť bystrické vozidlá, mož-
nosť prenájmu je aj od iných spoloč-
ností. Budeme hľadať najvýhodnejšiu
cenovú ponuku,“ dodal Branislav
Zahradnik.
Vozový park Dopravného podniku
Bratislava sa koncom jari 2008 rozšíril
o 13 kĺbových autobusov značky Karo-
sa. Podnik si ich prenajal na rok od
Dopravného podniku Banská Bystrica
za sedem miliónov korún. (rob)



BRATISLAVA
Oddelenie životného prostredia
magistrátu Bratislavy požiadalo jed-
notlivé mestské časti o oznámenie
kontaktnej osoby, ktorá spresní
lokality (ohniská výskytu), v ktorých
sa bude chemický postrek proti ko-
márom aplikovať. Postrek sa začal v
pondelok o 12. h. Prvou lokalitou bol
Park SNP v Líščom údolí v Karlovej
Vsi.
„Na základe minulotýždňového moni-
toringu komárov a potenciálnych liah-
nisk, zvýšený až enormný výskyt úto-
čiacich dospelých imág komárov kon-
štatoval hygienik v bratislavských mest-
ských častiach Devín, Devínska Nová
Ves, Karlova Ves a Dúbravka a ďalej vo
Vysokej pri Morave, v Zohore, Jakubo-
ve (kde sú melioračné kanály) a v zá-
padnej časti Malaciek,“ informovala
hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová.
Podľa jej slov, regionálny úrad verejné-

ho zdravotníctva zistil výskyt pobrež-
ných mlák a podmáčanej zelene - ako
pozáplavové rezíduum - v inundač-
ných územiach na ľavom brehu riek
Dunaj a Morava; pásmo takéhoto cha-
rakteru sa ťahá pririečnymi zónami
bratislavských mestských častí Karlo-
va Ves a Devínska Nová Ves (oblasť
Devínskeho jazera) a ďalej západnými
časťami katastrov pomoravských obcí
Vysoká pri Morave, Záhorská Ves,
Suchohrad a Zohor (melioračné kaná-
le) - až po Gajary a Malé Leváre. Ma-
sívnejší výskyt lariev komárov sa už
teraz zistil v oblasti Devínskeho jazera
a aj Jakubovského jazera.
„Postreky proti komárom môžu
zabezpečovať mestské časti aj vo
vlastnej réžii, magistrát bude koordi-
nátorom uvedených prác. Oddelenie
životného prostredia zároveň požiada-
lo mestské časti o informáciu, ako
mestská časť zabezpečuje postrek,

príp. akou finančnou sumou môže pri-
spieť na túto činnosť, ak ju bude
zabezpečovať hlavné mesto. Magi-
strát rovnako čaká aj na vyjadrenia
mestských častí, zatiaľ má pozitívne
informácie z Devína a Devínskej
Novej Vsi, Vrakuňa a Vajnory ozná-
mili, že nebudú aplikovať postrek,
naopak Karlova Ves oznámila lokali-
ty, v ktorých je nutné ho vykonať,“
zdôraznila Eva Chudinová. 
Na územie sa musí vzťahovať I. stupeň
ochrany prírody, čo znamená, že úze-
mie nepodlieha špecifickým ochran-
ným podmienkam. Na ohniská výskytu
komárov, ktoré sa nachádzajú v úze-
miach s vyšším stupňom ochrany, kde
nie je možné postrek vykonávať, je
nevyhnutné požiadať. Krajský úrad
životného prostredia v Bratislave o
vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu
chemických  látok  a vydanie  výnimky.
Hlavné mesto tak už urobilo. (mm)

RUŽINOV
Starosta Ružinova Slavomír Drozd
nepredĺžil termín dokončenia stavby
pre Yosaria Plaza, ktorý mal stáť na
mieste bývalého obchodného domu
Ružinov. Dôvodom je nečinnosťou
stavebníka.
Starosta Slavomír Drozd hovorí, že
investorovi predĺženie na stavebné
práce už raz vydali. „Nevidím dôvod,
prečo by som mal predlžovať termín
ukončenia stavby, keď bola vykopaná
jama a tri roky sa tam nič nedeje,“
uviedol starosta. 
Podľa neho stavebník svoju možnosť
stavať nevyužil. Proti rozhodnutiu sa
môže odvolať ešte na krajský stavebný
úrad. Legislatíva dáva samospráve
podľa starostu len malé možnosti a prá-
vomoci zasiahnuť, pretože ide o
súkromný majetok. 
Ružinovská samospráva žiada, aby
investor odstránil aspoň skelet starej
stavby a upravil pozemok. Podľa neho,
ak by chcel investor svoj projekt pre-
dať, išlo by o takú sumu, žeby ho

musel odkúpiť iný developer, samo-
správa na to podľa neho peniaze nemá.
„Otázka je, či by to niekto v dnešnej
dobe urobil,“ uvažuje starosta. Podľa
neho obchodné centrum má v tejto
lokalite opodstatnenie, ale asi nie v
takom rozsahu, ako je projekt, ktorý sa
zatiaľ neuskutočnil. 
Starosta Ružinova S. Drozd je podľa
vlastných slov rozhodnutý udeliť
investorovi Yosaria Plaza najvyššiu
možnú pokutu za nečinnosť vo výške
66 388 eur. Dodal, že predchádzajúca
pokuta bola skôr symbolická - 1600
eur, aby investor nemohol povedať že
mu úrady bránia vo výstavbe.
Začiatkom júna predstúpil pred poslan-
cov miestneho zastupiteľstva zástupca
investora, ktorý tvrdil, že spoločnosť
chce projekt uskutočniť. Nečinnosť
odôvodňoval hospodárskou krízou a
problémami s úverom. Mnohí poslanci
odporúčali starostovi, aby stavebníkovi
lehotu na výstavbu, ktorú mal do 30.
júna, predĺžil a neudelil mu pokutu.
Starosta však 1. júla dostavbu nepovo-

lil a začal aj správne konanie o pokute.
Stavebné povolenie spoločnosti Yosa-
ria Plaza však stále platí. V prípade že
developer získa peniaze a rozhodne sa
stavať, musí požiadať o nový termín na
dokončenie stavby.
Podľa projektu mal na mieste bývalého
obchodného domu Ružinov na Tomáši-
kovej ulici vyrásť jeden z najväčších
obchodných a zábavných komplexov na
Slovensku na celkovej ploche 100 000
štvorcových metrov. Hovorilo sa do-
konca o investícii vo výške 2,3 miliardy
korún. 
Pôvodne malo ísť o totálnu prestavbu
existujúceho obchodného domu a prí-
stavbu na mieste dnešného parkoviska
priľahlého k Tomášikovej ulici. Po
rekonštrukcii tam mali byť štyri nad-
zemné a štyroch podzemné podlažia. V
shopping centre mal byť hypermarket a
ďalšie obchody, stravovacie zariade-
nia, či služby. Bohaté malo byť aj špor-
tové vyžitie vrátane bazéna, klziska,
atď. (rob)

FOTO - Robert Lattacher 
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Vysoký komín

na Čulenovej 

už rozoberajú
STARÉ MESTO
Spoločnosť Penta Investments zača-
la s prácami na postupné odstraňo-
vanie 120-metrového priemyselného
komína v bratislavskom areáli Čule-
nova. 
„Odstraňovanie sa uskutoční technic-
kým rozoberaním v zmysle schválenej
projektovej dokumentácie,“ uviedol
hovorca Penty Martin Danko. Tento
spôsob považuje developer za vhod-
nejší najmä z bezpečnostného hľadis-
ka než prípadný odstrel komína.
Komín sa bude rozoberať v etapách,
práce by mali trvať 60 až 80 dní podľa
počasia a poveternostných podmie-
nok. „Prevažná časť komína bude
rozobratá ručne, posledných približne
30 metrov odstráni stroj zostrihaním,“
doplnil M. Danko.
Spoločnosť Penta Investments získala
lokalitu v areáli Čulenova - Chalúpko-
va (tzv. Jurkovičova tepláreň) vlani v
januári. Na území plánuje výstavbu
multifunkčného objektu, ktorý bude
zahŕňať predovšetkým funkcie býva-
nia, administratívy a drobného nakupo-
vania. Stvárnenie projektu je podľa M.
Danka predmetom medzinárodnej
architektonickej súťaže, ktorú vypíše
spoločnosť na jeseň tohto roka. „Úze-
mie má v súčasnosti charakter priemy-
selnej zóny, preto následný develop-
ment je podmienený zmenou územné-
ho plánu,“ dodal M. Danko.
Komín, ktorý bol v Bratislave najvyš-
ším, neslúžil svojmu účelu od roku
2004. Pred dvomi rokmi sa začala
diskusia o jeho odstránení, pretože
podľa niektorých obyvateľov nezapa-
dol do siluety novostavby SND a pri-
pravovanej výstavby na nábreží Duna-
ja, či v okolí Chalupkovej ulice. 
Na internetovej stránke sa v tom čase
dokonca začala podpisová akcia, v
ktorej obyvatelia žiadali jeho odstrá-
nenie, pretože vraj nemiestnym spô-
sobom zasahoval do panorámy súčas-
nej aj budúcej Bratislavy. Komín pred
dvomi vlastnila akciová spoločnosť
Prvá teplárenská. 
Vysoký komín bol v prevádzke od roku
1973, mal dva otvory, do ktorých boli
privádzané spaliny z parných kotlov.
Nechýbalo mu ani denné a nočné letec-
ké prekážkové značenie, ako aj ble-
skozvodná sústava. (sita, brn)

Osud projektu Yosaria Plaza je stále

nejasný, jeho výstavbu úrad zastavil

Na nábreží

zrevitalizovali

detské ihrisko
PETRŽALKA
Na Tyršovom nábreží môže verej-
nosť využívať nové zrevitalizované
detské ihrisko. Podľa primátora
mesta Andreja Ďurkovského tak k
mestskej pláži pribudol bonus pre
najmenších Bratislavčanov.
Ihrisko zrevitalizovala na vlastné
náklady spoločnosť Slovak Telekom,
čo je podľa primátora dôkazom úspeš-
nej spolupráce so súkromným inves-
torom.
„Potvrdzuje nám to správnosť našej
rozbehnutej aktivity, teda revitalizáciu
50 detských ihrísk. Toto bude symbo-
licky päťdesiateprvé a v tom najcen-
nejšom priestore, ktoré Petržalka má,
teda v nábrežnom promenádnom prie-
store,“ povedal starosta mestskej časti
Petržalka Milan Ftáčnik. 
Detské ihrisko ponúka deťom 12 her-
ných prvkov. Deti si budú môcť popri
tradičných atrakciách vyskúšať chode-
nie po sieťovom moste, ale aj v sieťo-
vej špirále, k dispozícii je aj minimaják
či preliezka s lezeckými stenami,
lezeckou sieťou a vyhliadkou. (sita)

Pomník Janka

Kráľa v sade

vynovili
PETRŽALKA
Zreštaurovaný pomník Janka Kráľa
opäť zdobí petržalský Sad J. Kráľa.
Mesto dalo sochu opraviť, pretože
od jej osadenia v centrálnej časti
parku v roku 1964 bola očistená iba
raz. Počas reštaurátorských prác
bolo potrebné pomník očistiť, spev-
niť a doplniť chýbajúce časti.
Oprava sochy z bieleho kararského
mramoru, ktorá stojí na žulovom pod-
stavci s pozláteným menom básnika, sa
začala v januári tohto roka. Mesto za
ňu zaplatilo viac ako 17 590 € (viac
ako 530-tisíc korún).
Zreštaurovanie sochy známeho básnika
držiacej paličku je ďalším krokom v
revitalizácii Sadu J. Kráľa. V prvej eta-
pe bola obnovená prírodná časť parku -
stromy, kríky a kvety. Samospráva plá-
nuje aj druhú etapu - rekonštrukciu mo-
biliáru, lavičiek, fontány, znamenia zve-
rokruhu či sociálne zariadenia. (sita)

Komáre vyhlásili Bratislavčanom vojnu,

samospráva proti nim bojuje postrekmi

tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Prijmeme ľudí na doručovanie
materiálov v rámci Bratislavy.
Svoje žiadosti volajte na
tel. číslo 02/6531 6523 alebo
zasielajte mailom na praca@kolos.sk

CENY UŽ OD 

111.000€ 



JAROVCE
Vláda 1. júla 2009 zastavila všetky
investičné aktivity v lokalite Vodné-
ho diela Gabčíkovo. Toto vládne roz-
hodnutie sa týka aj Jarovského
ramena, kde chce súkromná spoloč-
nosť Xiland, a.s., vybudovať medzi-
národný areál bývania, obchodu a
športu.
Oblasť Jarovského ramena si v sep-
tembri 2008 prenajala od štátneho
podniku Vodohospodárska výstavba
spoločnosť Xiland. Ide o prenájom asi
300 hektárov pozemkov na 99 rokov
za zhruba 50 000 € (1,54 milióna Sk),
čo je 0,0166 € (0,50 Sk) za štvorcový
meter ročne. Vodohospodárska výstav-
ba prenajala tieto pozemky bez verej-
nej súťaže, zástupcovia podniku
tvrdia, že ju vypísať nemuseli. Zmluvu
so Xilandom označujú ako výhodný
prenájom.
Podľa obchodného registra je predse-
dom predstavenstva Xilandu istý Šte-
fan Stanko, ktorý pochádza z Dvorov
nad Žitavou a v minulosti figuroval v
orgánoch spoločnosti Agroefekt,
s.r.o., Dvory nad Žitavou. Dnes je
spolumajiteľkou Agroefektu aj Oľga
Becíková, ktorá by mala byť podľa
našich informácií manželkou ministra
pôdohospodárstva Stanislava Becíka
(ĽS-HZDS). Tá okrem iného pre-
vádzkuje vo Dvoroch nad Žitavou
penzión. Naše opakované pokusy te-
lefonicky sa spojiť so Štefanom Stan-

kom, sa vždy skončili neúspechom -
telefón nedvíhal.
Vláda zastavením investičnej výstav-
by v okolí Jarovského ramena reago-
vala na netransparentný prenájom
pozemkov spoločnosti Xiland, ako aj
na množstvo ďalších žiadostí o prená-
jom pozemkov v okolí vodného diela,
vrátane Hrušovskej zdrže, kam patrí aj
Jarovské rameno. Zastavenie investič-
ných aktivít presadil podpredseda
vlády Dušan Čaplovič (SMER-SD) s
tým, že rozvoj územia v súlade s
potrebami prírody a legislatívy môže
zabezpečiť len vyhlásenie novej
verejnej obchodnej súťaže s čistými
pravidlami.
S postupom Vodohospodárskej výstav-
by a so sporným prenájmom pozem-
kov spoločnosti Xiland nesúhlasí ani
miestna samospráva v Jarovciach. Sta-
rosta mestskej časti Pavel Škodler po-
vedal, že miestne zastupiteľstvo prijalo
uznesenie, na základe ktorého dal pod-
net pre podozrenie z porušenia zákona
na okresnú prokuratúru. Na území sú
totiž aj nevyrovnané pozemky s rešti-
tučnými nárokmi.
Riaditeľ Vodohospodárskej výstavby
Roman Straka tvrdí, že Hrušovská zdrž
je stavebné dielo a nie pozemok.
Nemalo by preto o nej rozhodovať
miestne zastupiteľstvo v Jarovciach.
Môže to vraj riešiť iba príslušný sta-
vebný úrad. Vodohospodársky podnik
o reštitučných nárokoch vie, ale neevi-

duje ich a tvrdí, že vo vzťahu k obvod-
nému pozemkovému úradu deklaruje
len nadobudnutie pozemku a o žiados-
tiach o vydanie pozemkov nemusí
vedieť. 
Podľa R. Straku reštitučný zákon urču-
je, že ak je pôvodná nehnuteľnosť za-
stavaná stavbou  a nemôže slúžiť poľ-
nohospodárskemu alebo lesnému vy-
užitiu, nemôže byť vydaná. Zákon v
tom prípade pozná náhradné riešenia v
podobe iného pozemku alebo finan-
čnej kompenzácie.
Starosta Jaroviec Pavel Škodler však
hovorí, že stavebný zákon pojem „sta-
vebné dielo“ nepozná. „Vidím rozpor v
tom, že ak je Hrušovská zdrž stavebné
dielo, ako ho potom môžu prenajímať
na ďalšiu výstavbu? A ak pôvodná
nehnuteľnosť, ktorá je podľa Vodohos-
podárskej výstavby zastavaná, nemôže
slúžiť poľnohospodárskemu alebo les-
nému využitiu, pretože je zastavaná,
môže byť zastavaná ešte raz?“ pýta sa
starosta P. Škodler.
Keďže nájomná zmluva so Xilandom
stále platí, situácia je po rozhodnutí
vlády nejasná. Minister životného pro-
stredia Viliam Turský (SNS) na otázku,
či sa okamžité zastavenie investičných
aktivít neschválených vládou vzťahuje
aj na zmluvu so spoločnosťou Xiland,
odpovedal, že nie je podrobne infor-
movaný. „Ja ju určite nemôžem zrušiť,
musí ju zrušiť len ten, kto ju uzavrel,“
uviedol minister V. Turský. (rob)

Danube Arena

má štrnástich

záujemcov
PETRŽALKA
Do piatka 10. júla 2009 si 14 záujem-
cov vybralo podklady v rámci ponu-
kového konania na  architektonický
návrh, stavebného dodávateľa a
poskytovateľa externých finančných
prostriedkov, prípadne prevádzko-
vateľa haly Danube Arena.
Multifunkčná hala sa spomína najmä v
súvislostí s organizovaním hokejových
MS 2011. Ponukové konanie vypísal
Bratislavský samosprávny kraj 30.
júna. „Výsledky, kde rozhodne archi-
tektonická kvalita ideového návrhu,
cena za vyhotovenie projektovej doku-
mentácie, cena stavby, dĺžka výstavby
ale aj referencie záujemcov, by mali
byť do konca augusta. Následne sa
môže začať so stavebným konaním,“
informovala hovorkyňa kraja Milka
Podmajerská.
V podkladoch pre ponukové konanie
sa okrem iného uvádza, že s výstavbou
novej multifunkčnej arény je potrebné
začať v roku 2009, predpokladaný ter-
mín ukončenia je rok 2011. M. Podma-
jerská doplnila, že v súčasnosti sa pri-
pravuje dokumentácia pre výberové
konanie na realizátora tohto projektu.
Konzorciá sa môžu uchádzať v dvoch
segmentoch - v prvom ide o výber part-
nera, ktorý zabezpečí projektovanie,
financovanie a výstavbu Danube
Areny, v druhom bude kraj hľadať ope-
rátora na organizovanie a manažovanie
podujatí. Najzásadnejším kritériom je
podľa predsedu BSK Vladimíra Bajana
financovanie, keďže hala nebude fi-
nancovaná z verejných zdrojov. Inves-
tor - Danube Arena, a.s., preto hľadá
možnosti a spoločnosti, ktoré zabezpe-
čia nielen dodanie projektov, technoló-
gie a samotnej stavby, ale aj financova-
nie celého projektu. (sita, mm)
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Grösslingovú

ulicu mení

dážď na bazén
STARÉ MESTO
Nedávne upršané dni ukázali, že po
prietrži mračien alebo intenzívnom
daždi je z časti Grösslingovej ulice
bazén. Tvrdí to náš čitateľ Arpád
Kren, ktorý nám telefonicky ozná-
mil, že v úseku od gymnázia po Štú-
rovu ulicu sa chodci po daždi musia
brodiť vodou.
To isté, podľa neho, platí aj pre autá.
Tie, okrem toho, že striekajú vodu na
ďalšie zaparkované vozidlá, ohrozujú
spŕškami vody aj okoloidúcich chod-
cov na chodníkoch. 
Na mieste sme sa boli presvedčiť a
musíme potvrdiť slová čitateľa. Parko-
visko pred gymnáziom býva po daždi
zaliate vodou a úsek od školy po Štúro-
vu ulicu nie je skutočne dôstojný pre
známu a frekventovanú ulicu v centre
hlavného mesta.
Zo staromestského miestneho úradu
sme sa dozvedeli, že búrky a prietrže v
uplynulých dňoch narobili problém na
viacerých miestach Starého Mesta.
Celá Grösslingová ulica mala byť zre-
konštruovaná, a to vrátane kanálových
vpustí. Miestni poslanci od tohto záme-
ru napokon upustili a uprednostnili
opravy tých straomestských ulíc, ktoré
sú v horšom stave. Oddelenie verejno-
prospešných služieb postupne vpuste
čistí, v uplynulých dňoch mali v pláne
čistiť vpuste na Medenej a Gorkého
ulici, na rad by sa mali dostať aj vpus-
te na Grösslingovej ulici.
Podľa laického pozorovania bráni
odtekaniu vody nielen upchaný kanál,
ale možno aj zlý sklon povrchu komu-
nikácie. Môže ísť aj o zanesenú kanali-
záciu či poškodenie odtokovej rúry.
Kanálové vpuste má na starosti správ-
ca komunikácie, v tomto prípade
mestská časť Staré Mesto. (rob)

Vláda stopla výstavbu okolo Jarovského

ramena, sporná nájomná zmluva platí

Prebiehajúcich chodcov budú pokutovať
PETRŽALKA
Chodcov, ktorí obchádzajú zábrad-
lie na frekventovanej Panónskej
ceste oproti Auparku, prípadne ho
preliezajú, má polícia pokutovať.
Predĺžené zábradlie malo riskantné
prebiehanie ukončiť, čo sa však
nestalo.
Napriek predĺženému zábradliu, ktorý
magistrát v júni osadil, sa stále nájdu
jednotlivci, ktorí ohrozujú nielen seba,
ale aj vodičov áut jazdiacich na Panón-
skej ceste. 
Ako magistrát informoval, zábradlie

bolo predĺžené už niekoľkokrát.
„Naďalej však evidujeme nezodpoved-
né správanie chodcov, “ uvádza sa v
stanovisku. Mesto predĺžilo dopravné
zábrany na ostrovčeku, ktorý rozdeľuje
štvorpruhovú komunikáciu, kde osadi-
lo novú časť zábrany za 8628 eur. Ďal-
šie podobné zábrany neplánuje, aj keď
tvrdí, že situáciu na komunikáciách
monitoruje. 
Hovorkyňa primátora Beatrice Sza-
bóova uviedla, že spoločná dopravná
komisia magistrátu neodporučila posú-
vať zábradlie ešte ďalej, pretože podľa

jej názoru to už nie je možné. „Hlavné
mesto preto pristupuje k reštriktívnym
opatreniam - požiadalo o spoluprácu
krajské riaditeľstvo policajného
zboru,“ informovala. 
Dodala, že polícia by mala tento úsek
kontrolovať častejšie a chodcom, ktorí
ohrozujú nielen svoj život, ale i bez-
pečnosť a plynulosť cestnej premávky,
udeľovať pokuty.
Otázka, prečo nie je možné osadiť
zábranu na Panónskej aj ďalej, bližšie
k Novému mostu, však zostala nezod-
povedaná. (rob)

Nové ceny MacBookov. Ešte nikdy nebol Mac taký výhodný.

Príďte do:

new brand of macsystem

www.mzone.sk

Avion Schopping Park                                              Aupark                                                              Polus

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003 Mobil: 0905 514 953
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Pri Klepáči

bývali rána

plné romantiky
LIST ČITATEĽA
Som stará Prešburáčka, narodená
na Kalvárii v Horskom parku. V
podstate pekná časť Bratislavy. 
Zväčša nám ju návštevníci závideli, no
kedysi to bola periféria, takmer žiadna
doprava. Na výlety sme chodili na
Železnú studienku, na Klepáč, do
Lamača, do Karpát... Pekné miesta pri
Bratislave, azda najkrajšie. Preto by
som chcela poprosiť, aby sa zachovali,
prípadne ešte skrášlili!
Klepáč (budova s kuchyňou, prevádz-
kou) bol napríklad bývalý mlyn pri
potôčiku a medzi jazerami. Vlastnila
ho pani Rabanová, ktorá mala dve
šikovné dcéry a práve ona bola prieboj-
nou a šikovnou majiteľkou Klepáča. V
určitom období tam dokonca ukrývala
a zachraňovala Židov. Bola som ešte
mladým dievčaťom a pamätám si, že
tam bývala so svojím manželom aj
moja najstaršia sestra. Rada som ich
navštevovala, lebo ráno sme sa tam
kúpavali v jazere, zaplávali si v čistej
vode, na dvore sme hrávali volejbal a v
splave potoka sme sa osviežovali. Jed-
noducho romantika... 
Klepáč je zrenovovaný a majitelia sa
rozhodli podporiť deti a mládež, ktorá
by sa tu vychovávala k láske k prírode,
vzájomnému priateľstvu. K ochrane
toho, čo je možné zachrániť, k člove-
čenstvu! Myslím si, že by sme sa mali
poďakovať všetkým, ktorí sa o to
zaslúžili, ktorí majú k týmto miestam
vzťah a chcú v tejto práci pokračovať. 

Jarmila Motajová, Bratislava

Popolníky 

len zbytočne 

lákajú fajčiarov
LIST ČITATEĽA
Nedávno bol prijatý zákon o tom,
kde nie je možné fajčiť, či ako musí
byť upravená reštaurácia. 
Je tam tiež ustanovenie o tom, že na
zastávkach MHD nemožno fajčiť až do
vzdialenosti štyroch metrov. Nechá-
pem preto, prečo na zastávkach stále
zostávajú popolníky. Na Šafárikovom
námestí sú napríklad tri. Je to lákadlo
pre fajčiarov, keď vidia, že sú tam
zabudované popolníky. 
Prečo mesto nezabezpečilo odstránenie
týchto zariadení? Som presvedčený, že
ich je oveľa viac, aj na ďalších zastáv-
kach. Ak zákon platí, treba aj kontrolo-
vať, či sa vôbec dodržiava. Potom taký
zákon nemá význam prijímať.

Karol Singhoffer, Bratislava

Dobrý koncert

pokazila špina

na štadióne
LIST ČITATEĽA
Nedávno sme boli s manželom na
koncerte skupiny Depeche Mode. Aj
keď samotné vystúpenie bolo fantas-
tické, nedá mi nepodeliť sa o jeden
postreh z tohto podujatia, ktorý sa
netýka vystúpenia samotného, ale
prostredia a podmienok, v ktorom sa
konalo. 
Mali sme lístky do zóny VIP Silver 1,
ktorých cena vo februári (neskôr sa
cena zvyšovala) bola 86 eur. V podsta-
te bolo všetko v poriadku, svoje miesta
sme dostali, ale aké boli? Pod sedadla-
mi, ale aj všade naokolo bola obrovská
špina, určite aj stará, dobre ušliapaná,
evidentne pochádzajúca z dávnejšej
minulosti. Svedčí o tom, že prevádzko-
vateľ štadióna neupratuje po takýchto
hromadných akciách, a ak, tak je to čis-
tenie naozaj neefektívne. 
Druhým zarážajúcim faktom je, že si
organizátor dovolí predať lístok za takú
vysokú cenu, navyše s označením
„VIP Silver“, na miesto, pred ktorým je
stĺp, ktorý priamo zacláňa vo výhľade
na pódium. Som Bratislavčanka, takže
som na takéto „prekvapenia“ v meste
už zvyknutá, ale ako sa museli cítiť
rakúski alebo českí návštevníci (a
súdiac podľa evidenčných značiek
autobusov a áut parkujúcich v blízkos-
ti štadióna ich bolo neúrekom), ktorí
určite očakávali pod označením „VIP“
kvalitu sedenia zodpovedajúcu tomuto
označeniu aj cene. 
Hľadanie voľného miesta na parkova-
nie v blízkosti miesta konania koncertu
je kapitola sama o sebe. Opäť raz sme
sa presvedčili, rovnako ako mnohí
ďalší krúžiaci v autách bezradne de-
siatky minút v blízkosti Kauflandu
alebo Pasienkov, hľadajúc miestečko
na parkovanie, že Bratislava nemá
miesto, ktoré by kapacitami parkova-
nia alebo celkovou kultúrou prostredia
(najmä hľadiska) bolo vhodné na také-
to podujatia, alebo ktoré by aspoň
nekazilo ľuďom kultúrny zážitok z ko-
naného podujatia. Našťastie, koncert
bol úžasný, zážitok z hudby a z atmos-
féry koncertu máme krásny (pôjdeme
určite aj na iné koncerty, hoci sa budú
konať na tomto štadióne), iba trošku
zazlievame predajcom lístkov to zder-
stvo, lebo ako inak nazvať predaj líst-
kov v takejto cene a takejto kvalite.
Koncert sa skončil, no štadión zostane
po ňom zrejme ešte špinavší ako pred-
tým. Predajca sa „nabalil“ a každý
mimobratislavský návštevník koncertu
si zase raz urobil obraz o našom hlav-
nom meste a úrovni života v ňom...

I. Hudecová, Bratislava

Na promenáde je veľká reštaurácia Rio
Na Hviezdoslavovom námestí nedáv-
no pribudla nová reštaurácia - RIO
GRANDE RESTAURANT, ktorá je
prepojená s Rio Café na Panskej ulici
a s Rio Night Barom v podzemí
objektu. Po mexickej, kubánskej a
argentínskej má teda Bratislava ďal-
šiu latino-americkú reštauráciu - ten-
toraz brazílsku.
Veľká reštaurácia Rio je poriadne veľká
a nachádza sa na prízemí jedného z
novozrekonštruovaných domov na naj-
navštevovanejšom námestí v meste. 
Pred reštauráciou je priestranná terasa s
dreveným  mobiliárom, v interiéri do-
minuje dlhočizný bar, zaujme originálna
podlaha z malých okruhliakov. Vnútor-
ný dvor objektu je presklený a nachádza
sa tu Záhrada / Garden. Tadiaľ je možné
voľne prejsť na Panskú ulicu, kde sa
nachádza spomenuté Rio Café.
Na úvod sme sa pustili do brazílskych
predjedál. Nemali však taštičky plnené
kuracím mäsom (4,90 €), ani tie plnené
zeleninou (4,50 €). Tak sme sa museli
uspokojiť s Fritovanými bochníčkami
plnenými hovädzím mäsom - Coxinha
(5,90 €). Z nebrazílskych predjedál,
ktorých je tu podstatne viac, sme si dali
Klasický domáci dobre namiešaný
tatarák podávaný s cesnakom a toas-
tom - Steak tatar (7,90 €). Neodolali
sme ani ponuke Meet Meat pre dve
osoby - čo sú grilované klobásky chou-
rico, kuracia pečienka, kuracie trincha-
do v peri-peri omáčke, brazílske guaca-

mole a plnená taštička pastel de frango
(16,90 €). Guacamole nebolo krémové
ale vodové - možno však ide o tunajšiu
špecialitu.
Potom sme si dali Číry brazílsky vývar
s hovädzím mäsom a syrovo-hríbikový-
mi knedličkami (3,30 €), ktorý však bol
trochu nakyslastý, a Polievku z oranžo-
vej šošovice s grilovanými mini klobá-
skami chourico, limetkovou šťavou a
koriandrom - Latin Fusion (3,30 €). Jed-
noznačne vyhrala šošovicová.
V ponuke hlavných jedál je Lava Stone
Menu, čiže jedlá podávané na lávových
kameňoch. Výhodou lávového kameňa
má byť, že udrží teplotu až 350 stupňov
viac ako 30 minút. Podávajú tak hovä-
dzie, bravčové, kačacie prsia, tuniaka,
lososa, tigrie krevety. To isté mäso je
možné nechať si upraviť aj na grile.
Beefsteak (250 gr) na lávovom kameni
stojí 21,90 €, z grilu 19,90 €
Rio Grande Restaurant ponúka Espetos,
čo je brazílsky spôsob prípravy mäsa na
ihlici a na grile, a burgery, tortilly,
talianske cestoviny, rizotá v panvičke,
zapekané panvičky, paellu, feijoada.
Dali sme si Chicken & Guacamole Tor-
tilla, teda rolovanú tortillovú placku
plnenú kuracím mäsom, fazuľkou,
syrom, paprikou a guacamole (9,90 €). 
Najväčším sklamaním pre nás bolo
národné brazílske jedlo - Feijoada, čo je

podľa jedálneho lístka tradičné brazíl-
ske hovädzie a bravčové mäso s klobás-
kou, čiernou fazuľkou, brazílskou ryžou
a feferónkami. Na prekvapenie nám
doniesli akési rizoto s kúskami mäsa a
klobásky - bez sľubovanej fazuľky. Na
otázku, kde je čierna fazuľka, nám
kuchár po čašníčke odkázal, že čierna,
žiaľ, došla a tak tam dal takú bielu, či
strakatú (?). Personál sme upozornili, že
v jedle nie je žiadna fazuľa. Čašníčka
teda jedlo odniesla a po troch minútach
sa vrátila s tým istým rizotom obohate-
ným o fazuľové bôby. Určite to však
nebola Feijoada. Aby sme to zistili,
nemusíme ani cestovať do Brazílie.
Stačí si na webe pozrieť, ako má vyze-
rať. Je to zmes čiernej fazule, sušeného
hovädzieho mäsa, bravčových rebier,
klobásky, bravčových paprčiek a chvos-
ta. Ryža sa k nej podáva ako príloha.
Takže naše nadšenie pre brazílsku
kuchyňu vychladlo ako tie lávové ka-
mene.  V ponuke 100 vín z celého sveta
chýba čo len fľaška brazílskeho, ešte aj
to pivo je holandské. Nedostatkov, ktoré
sme postrehli pri našich návštevách
bolo viac ako by sme očakávali. Asi aj
tu platí, že dobrá brazílska reštaurácia
môže byť iba v Brazílii. Alebo Brati-
slavčanom stačí aj nepodarená atrapa?
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Porcie sa nenápadne stále zmenšujú
Poznáte povesť o Kasandre?  Bola
milenkou niektorého boha Olympu,
ktorý jej dal dar veštenia. Keď mu
potom zahla s iným olympským
bohom, oklamaný oľutoval svoj dar.
Vtip bol v tom, že svoj dar odobrať
nemohol, a preto ho pozmenil  tak,
že veštiť síce bude vedieť aj naďalej,
ale nikto jej už neuverí.
Viete, aká je kliatba, keď vidíte, ako
sa niekto rúti do priepasti  a vy nemô-
žete nič urobiť? Azda už, milí čitate-
lia, začínate tušiť, o čom bude reč.
Keď sa koncom minulého roku tajtrlí-
kovalo s vyrábaním „čiernych listín“,
ktoré mali pranierovať obchodníkov
za zvyšovanie cien v súvislostí s pre-
chodom na euro, padali zo strany
médií otázky, čo sa stane v januári
2009. Moju odpoveď, že nič, a škoda
vyhodených peňazí za monitoring
považovali finančníci aj rôzne riadia-
ce zložky štátu za ignoranstvo.
Moje dlhoročné skúseností z oblasti
kontroly ma presviedčali, že kto chcel
zvyšovať ceny, urobil to už v druhom
polroku 2008 a ďalšie „retušovanie“
cien nastane tak od druhého štvrťroku
2009. Presne vtedy, keď už rôzne

kontroly nebudú také horlivé. Darmo
som na to upozorňovala kde-koho,
považovali ma za exota, ktorý vidí
strašiakov. Žiaľ, skutočnosť mi dala
za pravdu a špirála cien sa pomaly,
ale iste, roztáča. 
Gastronomické služby zdraželi nená-
padne približne o 30 percent. A nielen
to! Zmenšili sa aj porcie príloh, šalá-
tov, polievok. Napočudovanie, mäsa
nie. To totiž kontrola zistí najľahšie.
Šikovne sa prispôsobili aj trhovníci:
čerešne neklesli pod 1,80 eura, jaho-
dy vydržali za 2 eurá, viazanička
kôpru stála maximálne 5 korún. Dnes
ju pod 40 centov nedostanete. Opo-
nenti budú tvrdiť, že mlieko je oveľa
lacnejšie a obchodné reťazce znížili
mnohé položky potravinárskeho a
drogistického tovaru. A Kasandra v
kútiku mojej duše veští: dokedy? 
Trochu starší spotrebiteľ si hádam
ešte spomenie, aká bola produkcia
kvetov v rôznych záhradníctvach.
Zoči-voči lacným kvetom z dovozu
neprežila väčšina z nich. A tak tu

teraz máme tie krásne všakovaké
kvety dovezené z cudziny. Ibaže už
vôbec nie za také nízke ceny. Desí
ma, keď v správach počujem a v mé-
diach čítam, ako vyvážame najlepšie
dojnice kamsi na Sibír či do Tramtá-
rie. Kasandra vo mne mi hovorí, že
mlieko z dovozu už nebude musieť
stáť iba pár centov!
Veď čo už, najvyšších manažérov sa
takéto lapálie nedotýkajú. Celú ťar-
chu uťahovania opaskov prenesú na
spotrebiteľov. Armáda občanov, ktorí
musia vyžiť z 300-500 eur je zaují-
mavá iba ako, prepáčte za výraz, pri-
blblý volič, ktorý ešte aj tlieska papa-
lášom bezostyšne predvádzajúcim
státisícové hodinky, autá či antikoro-
vé podlahy garáži. 
Nuž, na Slovensku je to tak - povedal
klasik. Som presvedčená, že ešte aj
budúci rok  sa budú verejné prostried-
ky veselo míňať - veď budú voľby.
No Kasandra vo mne sa už zlomyseľ-
ne teší na situáciu, ak voľby vyhrá
zase tá istá strana, ktorá síce ústami
šetrí - ale čo to znamená v praxi - ani
len netuší.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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  Zákaznícka linka 905:

0905 905 9050905 905 905

Ponuka platí do 31. 5. 2010. Ceny sú uvádzané s DPH a sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR. Uvedená 
zľava z cien hovorov je poskytovaná z bežných cenníkových cien. Odoslaná objednávacia SMS je v SR bezplatná, 
v zahraničí je účtovaná podľa platného cenníka služieb. Kompletné informácie o službe, pokrytí a o roamingových 
partneroch získate na www.orange.sk, Zákazníckej linke 905 alebo na predajných miestach Orange Slovensko, a.s.

získate zľavu až 50 %:
 na prijímanie hovorov v Rakúsku 

 po 1. minúte
 aj na volania zo SR do Rakúska 

 po 1. minúte

Aktivujte si program Ahoj Rakúsko 
zaslaním prázdnej SMS na číslo 955. 

s programom Ahoj Rakúsko
len za 1 € [30,13 Sk] mesačne

prijímajte hovory v Rakúsku
počas roamingománie

o 50 % lacnejšie

hallo

orange roaming print 150x360 A.indd 1 11.6.2009 10:25:48

Na Partizánskej

je zle chodcom

aj cyklistom
AD: NA PARTIZÁNSKEJ LÚKE
STRAŠIA CYKLISTI... (BN21/2009)
Článok o problémoch na Partizán-
skej lúke, kde cyklisti ignorujú
dopravné značky Zákaz vjazdu a
jazdia po areáli vyvolal medzi Brati-
slavčanmi veľkú reakciu. Našli sa
čitatelia volajúci po prísnejších po-
stihoch, no aj takí, ktorí tvrdia, že je
to zbytočný pohon na cyklistov. 

~     ~     ~
Cyklisti si obhajujú svoje, rovnako ako
chodci. A že nejde o nič, iba o zákazo-
vú značku? Na porovnanie - predstavte
si, že niekto prejde autom na červenú
(čo je identický priestupok ako poruše-
nie zákazu vjazdu). 

~     ~     ~
Samozrejme, cyklista by mal pri tej
značke zastaviť, zosadnúť a pokračo-
vať ďalej peši, tlačiac bicykel vedľa
seba. Na druhej strane musím napísať,
ako často sa mi stane, že idem po
vyznačenom cyklochodníku a neustále
musím vyzváňať na chodcov, ktorí sa
tam špacírujú napriek tomu, že paralel-
ne majú krásny, rovnako široký chod-
ník. Ak pokutovať cyklistov na chodní-
koch, tak pokutovať aj chodcov na
cyklochodníkoch, kde nemajú čo hľa-
dať. Kočík nie je bicykel! 

~     ~     ~
Arogancia je obojstranná. Jazdím väč-
šinou zo Železnej smerom na Patrón-
ku, ale vždy len po tom červenom páse,
ktorý je na hlavnej prístupovej ceste.
Choďte sa tam niekedy pozrieť, koľko
chodcov, kočíkov, psov(!) chodí po
tom červenom páse. Ani jedna strana si
nemá čo vyčítať, buďme k sebe tole-
rantnejší a začnime každý od seba!

~     ~     ~
Snaha správcu komunikácie o viditeľ-
nosť tejto značky je v tomto prípade
ukážková (kiežby to bolo vždy a
všade). Počnúc začiatkom ulice má
nepozorný cyklista možnosť vidieť
značku 3x!!! Ak by každý ignorant
týchto značiek dostal pokutu 60 eur,
svoj nafúkaný zadok (bez ohľadu na to,
či je to zadok profesionálny alebo
rekreačný) by si z bicykla rád ráčil dať
dole. Som rodič, ktorý dáva v zóne,
kde nemáte čo robiť, neustály pozor, či
sa mojim deťom nič nestane. A to len
preto, že tam jazdia cyklisti ako na
Tour de France. 

~     ~     ~
Čo tak upozorniť na vodičov, ktorí
pravidelne parkujú na Železnej stud-
nieke na cyklochodníku a zároveň aj
na chodníku. Alebo na „psíčkarov“,
ktorí venčia psov na voľno, bez vodít-
ka. Neviem o tom, že by v mestskom
lesoparku bol povolený voľný pohyb
psov a už som mal tú česť sa skoro zra-
ziť zo psom (mimochodom, vbehol mi
do cesty práve na spomínanej cyklis-
tickej trase). Inak, čo tak upozorniť na
to, že mesto nerobí pre cyklistov prak-
ticky nič. Nielenže nevznikajú nové
cyklistické trasy, ale dokonca sa mesto
nestará ani o tie jestvujúce, ako naprík-
lad vyústenie z Nového mosta do
mesta a na nábrežie. Som cyklista, ale
rovnako súhlasím s tým, aby boli
pokutovaní cyklisti, ktorí porušia tento
zákaz. Rovnako ako chodci. ktorí cho-
dia na červenú, a vodiči, ktorí parkujú
na chodníkoch tak, že nedodržiavajú
dané zákony. 

(z diskusie na www.banoviny.sk)

Na Draždiaku

znovu majú

záchranárov
PETRŽALKA
Hoci jazero Veľký Draždiak nie je
oficiálnym prírodným kúpaliskom,
ročne sa v ňom počas letných mesia-
cov kúpu tisícky Petržalčanov. 
„Z dôvodov zabezpečenia základnej
záchrannej, zdravotnej služby pre
návštevníkov pristúpila petržalská
samospráva aj v tomto roku k prevá-
dzke vodnej záchrannej služby. Vodná
záchranná služba je od 2. júla 2009 do
začiatku septembra poskytovaná pri-
márne v severozápadnej časti jazera
(Čárda - Kormorán), pasívne za však
zabezpečuje celá vodná plocha Veľké-
ho Draždiaka,“ inform oval hovorca
mestskej časti Ľubomír Andrassy. V
petržalskom rozpočte je na to vyčlene-
ných 11 000 eur. Záchranná služba je
zabezpečená tromi záchranármi, plav-
číkmi, každý deň od 10.00 do 19.00 h.
Plavčíci majú záchranný čln a ambu-
lanciou s kompletnou resuscitačnou
technikou. (mm)

Kamery už

monitorujú 

trinásť lokalít
PETRŽALKA
Už trinásť lokalít Petržalky je dnes
monitorovaných kamerovým systé-
mom napojeným na centrálny dispe-
čing mestskej polície. V prípade zis-
tenia porušenia zákona tak môžu
okamžite zasahovať príslušníci
mestskej i štátnej polície. 
Doterajší počet jedenástich kamier sa
rozšíril v júli o dve nové s vysokou roz-
lišovacou schopnosťou a dennými, noč-
ným režimom. „Nové kamery monito-
rujú okolie Strečnianskej a Znievskej
ulice, lokalitu v dotyku s Mánesovým
námestím a Blagoevovou ulicou. Loka-
lity boli vybrané na základe podnetov
od občanov, pričom kúpa kamier neza-
ťažila petržalský verejný rozpočet. Roz-
šírenie bezpečnostného, kamerového
systému zabezpečil úrad z mimorozpoč-
tových prostriedkov, z finančných darov
účelovo viazaných na rozvoj mestskej
časti,“ prezradil hovorca samospráva
Ľubomír Andrassy.
Podľa jeho slov rozšírenie systému
vychádza z priorít samosprávy na roky
2007 - 2010. „Ide o lokality, kde je
zaznamenaný výrazný pokles páchania
trestnej činnosti či priestupkov. Digi-
tálne 24-hodinové záznamy je možné
použiť pri objasňovaní trestnej činnos-
ti,” dodal Ľubomír Andrassy. (mm)

20 rokov 
na trhu www.pekaco.skwww.pekaco.sk

0903/ 718 9390903/ 718 939
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Nájomníci 

z reštituovaného

domu majú byty
BRATISLAVA
Do nových bytov v rekonštruova-
nom dome na Moravskej ulici 7 v
Novom Meste sa môžu presťahovať
obyvatelia z reštituovaného domu na
Hviezdoslavovom námestí 16, ktorý
v roku 2006 kúpila súkromná spo-
ločnosť Tera Trade.
Objekt na Hviezdoslavovom námestí
patril k reštituovaným domom so zmie-
šaným vlastníckym podielom - časť
domu získal reštituent a časť patrila
mestskej časti Staré Mesto. Tá v marci
2006 za starostovania Petra Čiernika
(KDH) predala svoj podiel reštituento-
vi. Ten následne dom ako celok predal
firme podnikateľa Petra Struhára. 
Súčasný starosta Starého Mesta Andrej
Petrek (Občiansky klub) začiatkom toh-
to volebného obdobia požiadal nového
vlastníka, aby k obyvateľom domu - Sta-
romešťanom, pristupoval citlivo a s po-
rozumením. Nový vlastník vtedy dekla-
roval, že nájomníkom poskytne náhrad-
né ubytovanie. To sa stalo realitou v
uplynulých dňoch, keď dokončil rekon-
štrukciu obytného domu na Moravskej
ulici 7 v Novom Meste, kde jedenástim
nájomníkom z Hviezdoslavovho námes-
tia ponúkol náhradné byty.
Podľa Jozefa Dučáka z firmy Tera
Trade z jedenástich nájomníkov preja-
vili záujem o rekonštruované byty
zatiaľ iba dvaja. Upozornil, že byty na
Moravskej dostanú nájomníci z námes-
tia do osobného vlastníctva. Jeden z
nájomníkov pôvodne žiadal od vlastní-
ka ako náhradu 10 miliónov a neskôr
až 12 miliónov korún alebo dvojgene-
račný dom v Dúbravke. „S tým som
však nesúhlasil, bolo to pre nás neprija-
teľné, to by bola neadekvátna náhrada.
Na Moravskej ulici sme pre nich zre-
konštruovali celý dom za 50 miliónov
Sk,“ dodal J. Dučák. 
„Som veľmi rád, že sa našiel jeden z
vlastníkov domu, ktorý pristúpil na
požiadavku mestskej časti a vybudoval
náhradné byty pre ľudí v nájme,“ pove-
dal staromestský starosta A. Petrek.
Problém s domom a jeho nájomníkmi
vznikol v roku 2005, keď sa dostal do
súkromného vlastníctva. Nový majiteľ
tu chcel vybudovať komplex s nadstav-
bou hotelového typu. (rob)

Rozdelili eurá

na skrášlenie

okolia príbytkov
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci už tento rok
rozdelili obyvateľom mestskej časti
takmer tri tisícky eur na skultúrne-
nie a skrášlenie okolia svojich prí-
bytkov.
„O dotácie vyčlenené na životné pro-
stredie v tohtoročnom rozpočte mest-
skej časti sa uchádzalo vo dvoch
kolách 11 žiadateľov. Staromestských
poslancov zaujali štyri projekty. Na ich
realizáciu mestská časť prispeje sumou
2997 eur,“ informovala hovorkyňa Sta-
rého Mesta Alena Kopřivová.
Zo štyroch schválených projektov sa tri
týkajú skrášlenia zelených plôch na
uliciach Nekrasovova - Lesná, Palári-
kova a Francisciho. Posledný projekt je
zameraný na zvyšovanie ekologického
povedomia Staromešťanov. (mm)

Hlavné mesto postaví Národný futbalový

štadión do roku 2012 za štátne peniaze
NOVÉ MESTO
Národný futbalový štadión by mal
vyrásť do roku 2012. Rozhodla o
tom vláda, ktorá na jeho výstavbu
prispeje v rokoch 2010 až 2012
sumou takmer 70 miliónov eur.
Vlastníkom štadióna by malo byť
mesto, ktoré bude mať na starosti aj
jeho prevádzku. Vláda podporí jeho
výstavbu dotáciami pre mesto.
Futbalový stánok spĺňajúci požiadavky
UEFA by mal vyrásť na mieste súčas-
ného Tehelného poľa a konečne tak
vyrieši katastrofálnu situáciu, s ktorou
sa slovenský futbal nevie vyrovnať
prakticky už od osamostatnenia. 
Minister školstva Ján Mikolaj už v
polovici apríla požiadal ministerstvo
financií a vládu SR o poskytnutie dotá-
cie na výstavbu štadióna. Malo ísť o asi
60 miliónov eur a nový stánok mal mať
kapacitu približne 20 000 sedadiel. 
„Slovensko hralo do konca roku 2008
reprezentačné stretnutia na štadióne
ŠK Slovan Bratislava na Tehelnom
poli. Tento štadión bol symbolom slo-
venskej futbalovej tradície, dnes však
svojou kapacitou, komfortom, vybave-

ním a najmä bezpečnosťou, nezodpo-
vedá požiadavkám doby. Nehovoriac o
tom, že nespĺňa nároky diváka, ktoré
sú dnes samozrejmosťou pre štadióny
v európskych mestách a nie je ani
dôstojným reprezentantom moderného
a progresívne sa rozvíjajúceho mesta,
akým Bratislava je, ako aj moderného
štátu, akým je Slovensko,“ uvádzalo sa
v žiadosti.
Ak by išlo všetko poľa plánov, s pre-
stavbou štadióna by mohli začať už v
januári budúceho roku, čo znamená, že
futbalový Slovan zrejme odohrá jeseň
ešte vo svojom tradičnom stánku. Po-
zemky vlastní hlavné mesto SR Brati-
slava, na nich je súčasný štadión ŠK
Slovan. Mesto Bratislava už získala od
jeho vlastníka, Národného futbalového
štadióna, a.s., jeho stavby, a tým aj
právo zbúrať ich a na pozemkoch po-
staviť nový štadión. 
Ministerstvo školstva navrhovalo, aby
dotácie poskytli v troch tranžiach.
Vtedy sa rátalo, že štadión dokončia už
v roku 2011 a prvá tranža (50 percent)
mala byť vyplatená až v tom čase. Rok
po kolaudácii malo byť vyplatených 30

percent a dva roky po otvorení štadió-
na 20 percent. Vládny návrh je teda
veľkorysejší, štát podporí nový štadión
už počas jeho výstavby.
O Národnom futbalovom štadióne
uvažoval zväz v spolupráci so Slova-
nom, Interom, Petržalkou a mestom
už pred štyrmi rokmi. Spoločná akci-
ovka však nepriniesla žiadny efekt,
rovnako sa skončila aj snaha nových
majiteľov Slovana, ktorí ešte pred
rokom netajili úmysel postaviť štadi-
ón na vlastné náklady, prípadne s
pomocou štátu. 
Národný futbalový štadión sa pravde-
podobne stane domovom len pre futba-
listov ŠK Slovan a slovenskej repre-
zentácie, keďže Inter už zanikol a Petr-
žalka bude mať iné starosti, ako sťaho-
vanie sa na Tehelné pole. V novom
stánku bude hrať svoje zápasy repre-
zentačné áčko (ťažko však predpokla-
dať, že by tam hrali aj mládežnícke
mužstvá, od 15 do 21 rokov), ráta sa
tam aj s kultúrnymi akciami, napríklad
s koncertmi populárnej hudby, ktoré sa
teraz organizujú v iných, často nevyho-
vujúcich priestoroch. (db)

V rusovskom jazere sa tento rok okrem

Bratislavčanov a psov kúpu už aj kone
RUSOVCE
Sťažnosť týkajúcu sa kúpanie v Ru-
sovciach sme dostali od čitateľa
Milana. Opisuje situáciu, ktorá sa
mu stala počas tohtoročnej návštevy
pri známom jazere, kam sa chodí už
roky kúpať. Bol totiž svedkom, ako
sa v jazere objavili aj kone!
Známe jazero v Rusovciach je už de-
saťročia obľúbeným miestom nielen
pre bežných kúpajúcich sa, ale ide aj o
neoficiálnu nuda pláž. Čitateľ sa pono-
suje na to, že počas jeho dvoch tohto-
ročných návštev na jazere sa zakaždým
objavili slečny s koňmi, ktoré ich vo
vode umývali. Vrcholom bolo, že zvie-
ratá sa do vody dokonca aj vyšpinili. 
„Psíkov vo vode ešte prežijem, na to
som si zvykol, ale je priveľa, keď nie-

kto vojde po krk s koňom do jazera a
na pláži ho začne drhnúť a kefovať. A
to nehovorím o tom že koníkovi sa tam
tak páčilo, že po chvíľke zodvihol
chvost a do jazera sa vyšpinil. Hneď
bolo po mojej kúpačke...,“ píše čitateľ
Milan.
Z úradu v Rusovciach sme dostali
vyjadrenie, podľa ktorého jazerá v tejto
mestskej časti a okolitá zeleň patrí pod
starostlivosť podniku Štátne lesy. Na
území Rusoviec majú sídlo štyri jaz-
decké kluby, členovia ktorých chodia
na vychádzky do okolitej prírody.
Mestská časť zatiaľ neprijala opatrenie,
ktorým by na niektorých komuniká-
ciách a miestach pohyb koní zakázala.
Preto ich je možné vidieť aj v blízkosti
jazier. 

Oficiálni zástupcovia klubov už boli na
stretnutí so starostom Rusoviec infor-
movaní o tom, že regionálny úrad
verejného zdravotníctva kúpanie koní
v jazerách neodporučil. 
Neodporúčanie na kúpanie sa koní v
jazerách v Rusovciach nám potvrdili aj
na Regionálnom úrade verejného zdra-
votníctva Bratislava. Na otázku, prečo
ide len o odporúčanie, sme sa dozvede-
li, že v prípade týchto jazier nejde o
oficiálne kúpalisko alebo pláž, a úrad
preto nemá čo zakázať. 
Kúpanie je tu na vlastné nebezpečen-
stvo a riziko. Jeden z miestnych zá-
stupcov jazdeckého klubu nám pove-
dal, že kôň je čistotnejší ako pes a keď
je namočený vo vode, tak je vylúčené,
aby sa vyšpinil. (rob)

Pobočka Privatbanky, a. s. v Bratislave Vám ponúka

najlepšiu úrokovú sadzbu
termínovaného vkladu na trhu

Privatbanka FIX Konto

3,30 % p. a.
bez poplatkov a dodatočných podmienok

Kontakt:  
pobočka Bratislava, Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8

n riadenia bežného účtu

riadenie a vedenie termínovaného vkladu

evný úr b

riadenie s minimálnym vkladom 250 EUR (7 531,50 SKK)* 

peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na účte 

Privatbanka FIX Konto sú hránené v súlade 

konom o hrane vkladov

Možnosť riadenia účtu Privatbanka FIX Konto  e  Internet na stránke www.privatbanka.sk

* konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

na 12 mesiacov

Polus má za

sebou úspešný

redizajn
NOVÉ MESTO
Dlhodobo plánovaný projekt reno-
vácie Polus City Center sa skončil už
aj v posledných častiach nákupného
centra. Nová dlažba v celom priesto-
re centra, vymaľované priestory po-
dzemnej garáže či kompletne vyno-
vené zariadenie toaliet a Food Cour-
tu, ponúkajú svojim návštevníkom
útulnejšie prostredie a väčší kom-
fort. 
Renovačné práce sa konali v nočných
hodinách, čím nezasahovali do každo-
denného života centra. Celková inves-
tícia do vynovenia nákupného centra
predstavuje 6 miliónov eur. „Renová-
cia sa stretla s pozitívnymi ohlasmi. Vo
vysokej miere k tomu prispeli maskot
RobotNick, rôzne sprievodné aktivity a
otvorená komunikácia prostredníc-
tvom našej internetovej stránky alebo
Polus City Center Blogu,“ prezradila
Dana Hanzelová, marketingová riadi-
teľka spoločnosti TriGranit Bratislava
Management, s.r.o. 
Obdobie úprav návštevníkom spríjem-
ňovalo niekoľko zaujímavých akcií,
ktoré zastrešil predovšetkým maskot
hviezdneho redizajnu RobotNick.
Návštevníkov sprevádzal počas osláv
sviatku všetkých zaľúbených, príchodu
jari, narodenín Huga z Hodiny deťom,
ale aj Medzinárodného dňa detí. Nielen
odbornejšie zameraná verejnosť oceni-
la organizáciu a usporiadanie projektu
Máj - Mesiac dizajnu v Poluse. 
Vynovený Polus má aj nové obchody a
prevádzky, návštevníci sa už čoskoro
môžu tešiť na ďalšie novinky v podobe
otvorenia ďalších predajní a prevá-
dzok. 
Celkovú atmosféru obchodného centra
dotvára efektívnejšie a šetrnejšie osvet-
lenie, ktoré počas krátkych zimných
dní navodí aj v podvečerných hodinách
pocit denného svetla. (brn)

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
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Projekt petržalského Južného mesta

postupne získava povolenia na výstavbu
PETRŽALKA
Projekt multifunkčnej zóny Južné
mesto, ktorá má byť novou štvrťou
mesta medzi Petržalkou a Jarovca-
mi, je bližšie k položeniu základného
kameňa. Investori získali jedno z
ďalších dôležitých povolení.
Ide o rozhodnutie o umiestnení stavby
pre zónu C1. Spoločnosti Cresco
Group a Quinlan Private Golub získali
počas piatich mesiacov tohto roka aj
súhlasné stanovisko magistrátu na vý-
stavbu zón A1, B1, C1 a primárnej inf-
raštruktúry. Miestne zastupiteľstvo v
Petržalke odobrilo urbanistickú štúdiu
zóny A, ktorú pripravuje spoločnosť
Quinlan Private Golub. Developerom
zóny C1 je Cresco Group. 
Južné mesto je rozdelené do troch zón
A, B a C. Každá má svoje špecifiká a
ponúkne záujemcom byty, obchodné
priestory s množstvom oddychových
zón a vodných plôch. Južné mesto má
byť modernou komplexnou multi-
funkčnou zónou na juhu Petržalky so
zdravotníckymi zariadeniami, školami
a možnosťou oddychových aktivít. 
Projekt ráta so sedemhektárovým mest-
ským parkom, vodnými plochami a
oddychovými zónami s dvoma navzá-

jom prepojenými centrálnymi bulvármi
lemovanými alejou a cyklistickou tra-
sou. Súčasťou sú aj detské, futbalové a
basketbalové ihriská, tenisové kurty a
multifunkčný priestor na šport. Južné
mesto ráta s viac ako 20 000 parkovací-
mi boxami. Až 80 percent má byť kvôli

zachovaniu prírodného charakteru pod
zemou. Nová zóna prinesie aj obchod-
né centrum s kinami, hotelmi a kaviar-
ňami. S dokončením výstavby sa ráta v
roku 2017,investícií má byť takmer
1,65 miliardy eur. (rob)

VIZAULAIZÁCIE - Cresco Group

NAŠA STOLÁRSKA DIELÒA
JE TU PRE VÁS

OD PONDELKA DO PIATKU
OD 7:30 DO 17:00 HOD

drobné i väèšie stolárske práce
výroba a montáž nábytku
návrhy a výroba doplnkov
stolárske opravy
práce priamo u zákazníka

Nájdete nás na Kopèianskej 89 v Bratislave,
Mobil: 0911 990 139, e-mail: info@stolarska-dielna.sk

www.stolarska-dielna.sk

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov: 2 až 3 - izbové
• Výmera: od 52,0 do 79,9 m2

• Každý byt má terasu
• Dom skolaudovaný
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Telefón: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683

www.bytcorp.sk

Navrhovateľ Zberné suroviny, a.s., 
Kragujevská 3, 010 01 Žilina predložil zámer 

Zariadenie na zber 
druhotných surovín 
Bratislava - Nivy

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 6.
7. do 27. 7. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 27. 7. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
9193/25,188-189 v lokalite na Prístavnej ulici, k. ú.
Nivy a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratisla-
va II. Pozemky sa nachádzajú v areáli Prístavu Bratislava,
v blízkosti komunikácií Košická a Prístavná.
Účelom navrhovaného zámeru je vytvorenie zariadenia
pre výkup druhotných surovín od občanov, firiem a
organizácii, ktoré sú určené na ďalšie zhodnocovanie v
spracovateľských zariadeniach. Zariadenie má slúžiť na
zber a dočasné skladovanie nie nebezpečných odpa-
dov, ktoré budú po výkupe roztriedené podľa druhu a
dočasne skladované v areáli v kontajneroch. Technoló-
gia - triedenie a ukladanie bude vykonávané mechanic-
ky vlastnou nakladacou manipulačnou technikou. Po
naplnení kapacity zariadenia budú ďalej odpady odvá-
žané do spracovateľských zariadení zmluvných spoloč-
ností. Odvoz odpadov sa bude uskutočňovať každoden-
ne. Kapacita zariadenia má byť 1000 t/ročne.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: 

cca 07/2009 

Navrhovateľ Branislav Cvik, Račianska 12
predložil zámer

Výkup farebných kovov 
a železného šrotu, prevádzka
Stará Vajnorská, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 3.
7. do 24. 7. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 24. 7. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
23056/69 v lokalite na ulici Stará Vajnorská, k. ú. a MČ
Bratislava - Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.
Územie je ohraničené z južnej strany ul. Stará Vajnorská,
z východnej strany areálom existujúceho administratívne-
ho objektu, zo severnej a západnej strany územie suse-
dí s existujúcimi betónovými plochami. Účelom navrho-
vaného zámeru je výkup, zber, zhromažďovanie, triede-
nie a skladovanie vyzbieraných ostatných odpadov a ich
následný predaj spracovateľom a vývozcom. Zberný
dvor bude slúžiť pre zhromažďovanie (dočasné uloženie)
vyseparovaných zložiek odpadov kategórie „O“. Do
priestoru zberného dvora budú dovážané kovové odpa-
dy, ktoré budú triedené a do ich odvozu uložené vo veľ-
kokapacitných kontajneroch. Kapacita zberne predsta-
vuje spolu cca 280 ton/rok. Dopravná obsluha bude
realizovaná prostredníctvom prístupovej komunikácie ul.
Stará Vajnorská s následným vyústením na priľahlé
komunikácie. Predkladaný zámer je riešený variantne:
Variant č.1: Navrhovaná činnosť bude mať vo variante
č.1 umiestnené kontajnery na zhromažďovanie ostat-
ných odpadov vo východnej časti dotknutého územia.
Variant č.2: Vo variante č.2 budú umiestnené kontajne-
ry na zhromažďovanie odpadov v jeho severnej a
východnej časti.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: po-
kračovanie v existujúcej prevádzke

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo 
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 
GRAND HOUSE, Záhradnícka ulica

ktorej navrhovateľom je 
GRAND HOUSE, s.r.o., Vrútocká 46, Bratislava.
Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie od 26. 6. do
25. 7. 2009 v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciál-
ne nám. l. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
časť EIA/.)

17 rokov 

na trhu www.pekaco.skwww.pekaco.sk

0903/ 718 939

17171

Navrhovateľ FSI DEVELOPMENT, s.r.o., 
Vysoká 26, Bratislava predložil doplnok 

k správe o hodnotení navrhovanej činnosti 
MFZ Vajnorská ulica, 

Bratislava
Do doplnku k správe o hodnotení je možné
nahliadnuť v dňoch od 9. 7. do 7. 8. 2009 na
prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Brati-
slava 1 do 7. 8. 2009.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti je pozemok s
parc. číslom 13460/1, 13460/14a 13461/18, v loka-
lite na nároží Vajnorskej a Odborárskej ulice, k. ú. a MČ
Bratislava - Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.
Územie je ohraničené z JV strany Vajnorskou ulicou a
areálom Istrochem, zo SV strany susedí s Odborárskou
ulicou, zo Z dotknutá lokalita susedí s areálom autoser-
visu a predajne Citröen a nevyužívaným pôvodným
pozemkom podniku Istrochem.
Doplnok k správe o hodnotení bol spracovaný na zákla-
de listu MŽP SR a následného rokovania s navrhovate-
ľom. Na základe pripomienok k zámeru bola spracova-
ná riziková analýza kontaminácie podzemných vôd a
zemín z lokality MFZ Vajnorská - Bratislava a bolo spra-
cované „Posúdenie bezpečnostných aspektov a exter-
ných rizík lokality MFZ Vajnorská, Bratislava“.
Obe štúdie potvrdili realizovateľnosť navrhovaného
zámeru a stanovili opatrenia, ktoré je potrebné počas
stavebných prác realizovať.
Doplnok k správe obsahuje: 
1. Riziková analýza kontaminácie podzemných vôd a

zemín z lokality MFZ Vajnorská - Bratislava
2. Posúdenie bezpečnostných aspektov a externých rizík

lokality MFZ Vajnorská - Bratislava
3. Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej repu-

bliky Bratislava k investičnej činnosti
4. Vyhodnotenie pripomienok k Správe o hodnotení

„MFZ Vajnorská, Bratislava“.

Obstarávateľ Hlavné Mesto SR Bratislava,
Primaciálne námestie č.1,

predložil Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán hlavného mesta

SR Bratislavy, zmeny 
a doplnky 02

Do oznámenia je možné nahliadnuť v dňoch od
10. 7. do 24. 7. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Obvodnému úradu životného prostredia v Brati-
slave, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 24. 7. 2009.
Navrhované zmeny a doplnky boli charakterizované z
hľadiska ich relevancie vo vzťahu k potenciálnym vply-
vom, na životné prostredie vrátane zdravia, pričom
vzťažnou úrovňou posúdenia bol stav definovaný
pôvodným dokumentom Územným plánom hl.m. SR
Bratislavy.
Cieľom predloženého oznámenia o strategickom doku-
mente je reflexia aktuálneho vývoja hlavného mesta a
jeho potrieb od chválenia územného plánu, ako aj
výsledkov vyhodnotenia prvého obdobia jeho aplikácie
ako podkladu pre riadenie územného rozvoja mesta,
požiadaviek občanov a ďalších subjektov vstupujúcich
do života mesta. 
Strategická úroveň spracovania Oznámenia sa odvíja-
la od charakterizovania zmien samostatne a od ich cha-
rakterizácie vo vzťahu k hodnoteniu Konceptu riešenia
ÚPN BA, ktoré spracoval kolektív pod vedením spraco-
vateľov tohto Oznámenia. Pritom bola osobitná pozor-
nosť venovaná:
- charakterizácii zmien vo vzťahu k východiskovým

rozvojovým potenciálom mesta,
- charakterizácii vplyvu zmien a doplnkov vo vzťahu k

výsledkom testu trvalo udržateľného rozvoja apliko-
vaného na UPN.
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STARÉ MESTO
NA PODJAVORINSKEJ ULICI
prepadol 19-ročný mladík z Galanty o
rok staršieho Bratislavčana. Spolu s
ďalším komplicom mu násilím zobrali
dva mobily. Páchateľa polícia zadržala,
po jeho spolupáchateľovi ďalej pátra. 
NA PREDSTANIČNOM NÁMES-
TÍ, smerom k Pražskej ulici, prišiel o
mobil a peniaze 34-ročný Bratislavčan.
V noci sa mu prihovorila neznáma
žena. Pýtala od neho cigaretu, neskôr aj
peniaze, keď jej muž nevyhovel, pri-
stúpil k nemu ženin komplic a násilím
mu zobral peniaze a mobil. 

NOVÉ MESTO
NA JUNÁCKEJ ULICI zaistili poli-
cajti u 53-ročného Jamila Y. z Bratisla-
vy až 156 jednorazových dávok pervi-
tínu. Policajti ho zadržali hneď po tom,
ako sa po výzve na bežnú kontrolu
pokúsil pred nimi ujsť a pritom zahodil
šesť kusov injekčných striekačiek. Bra-
tislavčana obvinili zo zločinu nedovo-
lenej výroby omamných a psychotrop-
ných látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držania a obchodovania s nimi. 

RUŽINOV
NA ULICI PRI STRELNICI sa vlá-
mal do rodinného domu 24-ročný Bra-
tislavčan. Okamžite po čine ho však
zaregistrovali občania, ktorí naňho
hneď upozornili políciu a tá ho vzápätí
zatkla. Muža pomohlo usvedčiť aj to,
že mal pri sebe veci pochádzajúce z
krádeže. Majiteľovi domu spôsobil
škodu 4760 eur.
NA DULOVOM NÁMESTÍ vybu-
chol Mercedes G 55 AMG. Výbuch
poškodil aj dve vedľa postavené vozid-
lá, na ktorých rozbil čelné sklá a
poškodil im lak a spôsobil aj škody na
okolitých domoch, kde porozbíjal
okná. Dôvodom výbuchu bol nástraž-
ný systém s časovým iniciátorom,
ktorý umiestnil neznámy páchateľ.

VRAKUŇA
NA KRIŽOVATKE ŠÍRAVSKEJ a
Hradskej ulice prepadli 28-ročného
muža. Neznámy páchateľ mu popolud-
ní ukradol mobil a rýchlo ušiel. 

PETRŽALKA
NA ĽUBOVNIANSKEJ ULICI
dvaja muži vo veku 27 a 24 rokov pri-
nútili 52-ročnú ženu k orálnemu sexu.
Udialo sa tak pod jedným z prístreškov
na kontajner, kde násilníci pod vply-
vom alkoholu ženu prepadli. Poškode-
ná sa v obave o život a zdravie nako-
niec podvolila, šokujúce bolo, že muži
ju nútili k styku aj potom, ako sa tam
objavili policajti. Keďže nereagovali
ani na výzvy, policajti museli použiť
donucovacie prostriedky. (mm)

Odvtedy som 

už vo vode

nikdy neblbol
Les však nebol nevyhnutnou pod-
mienkou na súkromie.
- Nejdeš si so mnou zaplávať? - spýtala
sa ma raz koncom mája, už som bol
skoro veľký, dlhonohá Milica. Pútala
pozornosť nielen vtedy nezvyčajným
menom a krátkou frizúrou. Nosila vždy
dvojdielne plavky a tie zvýrazňovali jej
maličké prsia. 
- Odkiaľ?
- Od mosta.
- Idem.
Prešli sme okolo lodenice a lesíka, po
brehu až k mostu a pod most a vliezli
sme do vody. Dunaj voňal svojím neza-
budnuteľným spôsobom a ak si mal
ucho blízko pri hladine, počul si neko-
nečné šušťanie miliónov ton štrku, ktoré
voda tlačila po dne.
- Dávaj pozor, - varovala ma pred tie-
ňom mosta o dva roky staršia kamarát-
ka. - Tu sú vo vode ešte zvyšky starého
mosta, plávaj celkom na hladine!
Poslúchol som a ešte som sa chvel šte-
klivým vzrušením za nebezpečnou
zónou, keď som zbadal, že šliapuc vodu
sleduje, ako sa blížim, a tíško vraví:
- Gabčo, neblbni, nebudeme sa potápať
ako v bazéne, z toho mám strach. Len sa
budeme hrať a Dunaj nás ponesie. Len
poď ešte bližšie.
Priplával som tesne k nej a ona ma
pobozkala. Potom si ľahla na chrbát a
prskla mi vodu to tváre. Vrátil som jej to
a Milica sa zase priblížila tvárou ku
mne. Objala ma stehnami okolo bokov
a vtedy som si všimol, že má spodný
diel plaviek okolo krku. Nepotápali sme
sa. Bolo to oveľa, oveľa lepšie. Nechali
sme sa riekou unášať. Už sme boli na
úrovni bazéna, už za ním, už za kúpali-
skom a stále to bolo lepšie, ako tlačiť si
hlavy pod vodu v bazéne. Nehľadeli
sme na nič, len aby nás prúd nestiahol
príliš do stredu a potom za zákrutou sme
vplávali do zvyšku starého ramena a
odpočívali v jeho prehriatej vode.
Odvtedy som už vo vode neblbol.
Banda sa tvárila ako nič. Prišli sme, už
sme sa ani za ruky nedržali, boli sme si
predsa len zaplávať. Bola to špeci
banda. Rovesníci v školskom veku -
všetci so staršími súrodencami. Rýchlo
som pochopil, že starostlivosť o mlad-
ších súrodencov a nás, ich kamarátov,
bola zámienka, ako zdúchnuť z domu.
Keď sme prišli, ohlásili sme všeobecné-
mu nezáujmu náš návrat. Len Viktor,
hotový učiteľ, mi pošepkal - nabudúce
nebuďte tak dlho.
Zato náš Janko, ktorý sa dovtedy musel
hrať s najmenšími, lebo na splavovanie
rieky bol podľa bandy ešte malý, už
horel zvedavosťou: - Kde ste boli tak
dlho? A čo ste tam robili?
- Počkaj, trochu sa ohrejem na slnku a
potom ťa vezmem, ukážem ti to.
Zvedavosť bola preň silný motív, pol
hodiny čušal a ani raz nepovedal, že
som nebratský. Potom som ho zobral
medzi topole, kam chodili milenci a -
chalani na chytanie žiab. Všetko som si
dobre obzrel, keď sme tade kráčali s
dlhonohou princeznou, a nahučal som
mu, že sme tam chytali žaby. Zhltol to.
Chvalabohu. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Nábytok požičali šľachta a mešťania
Júl pred dvesto rokmi nebol v Pre-
šporku veľmi veselý. V prvej polovi-
ci mesiaca stále trvali boje a obyva-
telia boli v situácii, keď už nemali čo
stratiť. Následky častého ostreľova-
nia mesta Napoleonovou armádou
boli viditeľné všade. 
Mnoho domov zostalo bez striech a s
vypálenými izbami. Bývať sa v nich
dalo len na prízemiach - ak boli kryté
pevnými murovanými klenbami. Len
málo domov vo vnútornom meste malo
ešte strechy. Bol to aj arcibiskupský
palác a blízke kláštory františkánov a
uršuliniek. Arcibiskupský - primaciál-
ny - palác slúžil ako dočasná rezidencia
vnukom Márie Terézie, vtedajšiemu
cisárovi Františkovi a jeho bratom,
arcikniežatám Jánovi a Karolovi. 
Po vyčerpávajúcich bojoch sa 12. júla
dohodlo prímerie, ktoré malo trvať
jeden mesiac. Podľa jeho podmienok
muselo vojsko cisára Františka opustiť
mesto Prešporok a jeho okolie až do
vzdialenosti jednej hodiny cesty.
Arciknieža Ján dal pred odchodom z
mesta zničiť „lietajúci most“, aby ho
nepriateľ nemohol použiť. Napriek
tomu sa čoskoro po odchode armády
rakúskeho cisára v meste objavili prví
vojaci na strane Napoleona bojujúcej
armády saského kráľa. Velil im fran-
cúzsky generál Raynier.
Nie je dosť jasné, prečo Napoleon
neprišiel do mesta sám (býval vtedy v

Schönbrunne pri Viedni), ale poslal
sem svojho adoptívneho syna Eugena
Beauharnais. Ten prišiel ako veliteľ
talianskej armády. 
Napoleon po obsadení Talianska prijal
titul talianskeho kráľa. Predtým
Taliansko nebolo zjednotené a nikdy
kráľa nemalo. Napoleonovi ako synovi
talianskej rodiny z Korziky na tom titu-
le veľmi záležalo. Svoje sestry obdaro-
val kniežacími titulmi talianskych
kniežatstiev. Za svojho zástupcu - vice-
kráľa - určil svojho adoptívneho syna
Eugena, ktorý sa mal stať jeho dedi-
čom. 
Eugen by bol po príchode do mesta
ťažko našiel vhodnejšie ubytovanie
ako v Primaciálnom paláci. Knieža prí-
mas ostrihomský arcibiskup v ňom
nebýval. Už v decembri roku 1805 sa
tam ubytoval Napoleonov minister
knieža Talleyrand. Pred vypuknutím
bojov o mesto v roku 1809 bol palác
neobývaný, a teda pravdepodobne ne-
zariadený. 
Pre cisára Františka a jeho bratov asi
palác v júni provizórne zariadili
potrebným nábytkom a všetkým iným
požičaným z domácností šľachty a
mešťanov. Možno sem priniesli aj
niečo z cisárskeho zámku v Holíči.
Viedeň mal v rukách Napoleon, preto

sa odtiaľ nedalo nič doviezť. Eugen
prišiel asi do zariadeného, lebo rakúske
arcikniežatá nemali možnosť so sebou
odvážať v rýchlosti aj nábytok. 
Eugen a jeho ľudia sa voči obyvate-
ľom mesta správali slušne. Ihneď dali
obnoviť „lietajúci most“, ktorý umož-
ňoval rýchle spojenie s Viedňou, sna-
žili sa odstraňovať aj škody v meste,
aby sa tu obnovil normálny život. V
divadle, ktoré stálo pred južnými
mestskými hradbami, ale strely ho,
našťastie, nezasiahli, sa dalo už 19.
júla znovu hrať. 
Eugen Beauharnais sa v meste zdržal
len necelý týždeň. V predvečer jeho
odchodu, 20. júla, usporiadal generál
Raynier na jeho počesť dokonca ples,
juliáles. Pravdepodobne sa konal v bu-
dove divadla, postavenom v rokoch
1773 až 1776 grófom G. Csákym pred
Rybárskou bránou. V roku 1793 prista-
vali za javisko divadla veľkú tanečnú
sálu, známu pod menom „reduta“.
Jednoduchým otvorením zadnej steny
javiska bolo možné oba priestory spo-
jiť. Ten priestor bol na usporiadanie
reprezentačného plesu rozhodne vhod-
nejší než arcibiskupský palác. Na ples
pozvali aj tunajšiu šľachtu a predstavi-
teľov mestskej samosprávy. Hoci
neboli prítomnosťou cudzincov v
meste nadšení, nemohli pozvania od-
mietnuť. Štefan Holčík
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  sklá s teplými dištančnými rámikmi
  bezpečnostná ergonomická kľučka
  viacpolohové vetranie
  tri bezpečnostné protikusy kovania
  tesnenie medzi podkladovým  profi lom a rámom
  kovanie novej generácie obsahuje poistku proti chybnej   

 manipulácii, dvíhač krídla, šnaper  pre balkónové dvere, 
 všetko v základnej výbave bez príplatku

  takmer všetky okná zaradené v energetických triedach A a B

Okná KALYPSO
teraz v plnej výbave

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

� 0905 610 173
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Potrebujete trezor?



FUTBAL
Súboj ŠK Slovana s nováčikom zo
Senice symbolicky otvoril nový roč-
ník Corgoň ligy. Kým majster sa
potešil prvým trom gólom aj bodom,
Petržalka si v Senci, kde našla v
úvode svoj domov, neporadila s Pre-
šovom a prehrala 0:1.
Nový kormidelník belasých Dušan
Uhrin neskrýval po dueli so Senicou
menšie rozladenie. Jeho zverenci síce
zvíťazili 3:0, ale nebolo to ani tak
zásluhou dobrého výkonu belasých,
ako nemohúcnosti Záhorákov a šikov-
nosti troch slovanistických strelcov.
„Neviem posúdiť, či išlo o podcenenie
alebo menšiu koncentráciu, ale s
prvým polčasom som nebol spokojný.
Hráči vôbec nesplnili taktické pokyny
a aj preto sme museli cez prestávku
zvyšovať hlas. Ťažko však povedať, či
to pomohlo, pretože hostia mali hneď
na začiatku druhého polčasu veľkú
šancu a keby ju využili, ťažko by sme
to otáčali,“ priznal slovanistický tréner
a úprimne priznal: „Dnes sme mali aj
šťastie!“ 
Slovanisti najmä v úvode akoby nesta-
čili na rýchlych Seničanov. „Neboli len
rýchli, ale aj výborne kombinovali,
takže sme sa ťažko dostávali do tlaku.
Svoju hru sme predviedli až po druhom
góle, keď z nás padla psychická záťaž
a chlapci sa uvoľnili,” dodal Dušan
Uhrin.
Úvod sezóny sa nepodpísal iba na
výkone majstra, ale aj na slabšej
návšteve. Na Tehelnom poli bolo niečo

vyše 4000 divákov, pričom ozajstní
priaznivci belasých len krútili hlavami
nad mladými fanúšikmi, ktorí nedoká-
zali zatlieskať ani nádhernému gólu
Jána Kozáka, v piatok jedného z naj-
lepších slovanistov!
V druhom kole mal majster nastúpiť
proti Žiline, ale pohárové termíny spô-
sobili, že nedeľňajší zápas museli pre-
ložiť a kluby sa majú dohodnúť na
novom dátume.
Petržalka sa na začiatok sezóny presťa-
hovala do Senca a zo šiestich stoviek
divákov pri jazerách sa najviac tešili
rekreanti zo Šariša, ktorí si odskočili na
Corgoň ligu. Petržalský tréner Michal

Hipp si musel dobre uvedomiť, že aj v
tomto ročníku ho čaká sizyfovská
práca s budovaním ďalšieho mužstva.
MFK však napriek obrovským zme-
nám nebol horším tímom, doplatil však
na zlú koncovku. 
„Súper je konsolidovaný, cez leto sa
ešte posilnil, ale aj tak sme mali blízko
k tomu, aby sme zvíťazili. Najmä v
prvom polčase sme boli lepší, vypraco-
vali sme si niekoľko šancí, ktoré sme
však nedokázali premeniť a bez strele-
ného gólu sa ťažko vyhráva,“ hodnotil
Michal Hipp. Petržalka sa v najbližšom
kole predstaví vonku, v sobotu nastúpi
v Dubnici. (mm)

Corgoň liga sa

na jeseň skončí

29. novembra
FUTBAL
Po premiére v piatok 10. júla 2009
bude Corgoň liga pokračovať až do
29. novembra. Tu prehľad domácich
duelov Slovana a Petržalky: 
2. KOLO: ŠK SLOVAN - Žilina
(odložili na iný termín).
3. KOLO: sobota 25. júla: MFK
PETRŽALKA - Dun. Streda (Senec) 
4. KOLO: nedeľu 2. augusta: ŠK SLO-
VAN - Košice 
5. KOLO: V sobotu 8. augusta: MFK
PETRŽALKA - Nitra (Senec)
6. KOLO: V sobotu 15. augusta: ŠK
SLOVAN - PETRŽALKA
7. KOLO: V sobotu 22. augusta: MFK
PETRŽALKA - Žilina (Senec)
8. KOLO: V sobotu 29. augusta: ŠK
SLOVAN - Dubnica
9. KOLO: V sobotu 12. septembra:
MFK PETRŽALKA - Košice
10. KOLO: V sobotu 19. septembra:
ŠK SLOVAN - B. Bystrica
11. KOLO: V nedeľu 27. septembra:
MFK PETRŽALKA - Senica
13. KOLO: V sobotu 17. októbra:
MFK PETRŽALKA - Dubnica
14. KOLO: V nedeľu 25. októbra: ŠK
SLOVAN - Trnava
15. KOLO: V sobotu 31. októbra:
MFK PETRŽALKA - B. Bystrica
16. KOLO: V sobotu 7. novembra: ŠK
SLOVAN - Ružomberok
17. KOLO: V nedeľu 22. novembra:
MFK PETRŽALKA - SLOVAN
18. KOLO: V sobotu 28. novembra:
ŠK SLOVAN - Prešov.
Začiatok jarnej časti Corgoň ligy a jej
koniec bude záležať na tom, či sa slo-
venská futbalová reprezentácia prebo-
juje na majstrovstvá sveta, ktoré budú
v Juhoafrickej republike. 
Ak by sa to podarilo, je predpoklad, že
jarná časť najvyššej futbalovej súťaže
sa začne už v polovici februára a skon-
čí sa začiatkom mája 2010, aby bol čas
na prípravu. (mm)
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Slovan myslí na

obhajobu titulu

a Ligu majstrov
FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
majú pred novou sezónou jediný
cieľ. Ak pred vlaňajším ročníkom sa
hovorilo o pokuse útoku na titul,
súčasný káder má pred sebou jediné
- obhajobu majstrovskej trofeje.
Belasí sa pred novým ročníkom tak-
mer neoslabili, naopak, ich konku-
renti už dopredu avizovali, že boj o
titul vzdávajú (Trnave stačí byť tre-
tia, Žilina chce hrať len o horné
priečky, Košice a B. Bystrica idú
bojovať o pohárové miestenky!)
KÁDER: Napriek tomu, že v kabíne
znovu nastal väčší prievan, čo sa týka
mien, neprišlo k veľkým zmenám. V
tichosti prešiel Hanekov a Ižvoltov
odchod do Prešova, okrem nich sa
zbalili bývalý reprezentant Szabó,
ktorý po návrate z Petržalky už nena-
šiel miesto v základnej zostave (pre-
stúpil do Györu). Pires sa presunul do
Českých Budějovíc, Kiss do Petržalky,
Angelovič chce o šťastie bojovať v
Žiline. Najvýraznejšími posilami by
mali byť čerstvý slovenský reprezen-
tant Saláta z Petržalky, brankár Put-
nocký z Košíc, v strede ihriska sa
adaptuje Božič, fanúšikovia sú zveda-
ví, či sa presadí nádejný Sylvestr.
Belasí túžia ešte po dvoch hráčoch,
veľa bude závisieť od prípadnej púte v
Európskej lige. 
TRÉNERI: Hlavným je už Dušan
Uhrin, ktorý so prípravu pochvaľoval,
ale súčasne nezabudol pripomenúť, že
to, či vyšla alebo nie, ukážu až prvé
ligové zápasy a najmä vystúpenia v
predkolách Liga majstrov. „Počas
troch týždňov som musel spoznať celý
klub, nielen hráčov, ale aj realizačný
tím. V príprave sme odohrali niekoľko
kvalitných duelov, v ktorých ma hráči
príjemne prekvapili svojím prístupom.
Niekedy sa mi síce zdali trošku unave-
ní, čo však bolo vzhľadom na skorý
začiatok sezóny pochopiteľné. Verím,
že čoskoro získame väčšiu dynamiku,“
prízvukoval Dušan Uhrin.
DIVÁCI: Slovanisti chcú čo najrý-
chlejšie zabudnúť na neslávny záver
sezóny a bitky fanúšikov s usporiada-
teľmi. Pomôcť by mal bližší kontakt s
priaznivcami a vzájomná spolupráca.
Belasí sú majstrami a podľa toho upra-
vili aj ceny vstupeniek. Najlacnejšia
vyjde na 4 eurá, lístok na krytú, stojí 10
eur. Sektory za bránkami by mali počas
väčšiny ligových stretnutí zostať uza-
vreté, člen predstavenstva Vojtech
Miklos tvrdí, že pomôcť by mali aj
zvýšené kontroly pri bránach, pretože
podľa jeho odhadu až štyridsať percent
divákov neplatilo v minulej sezóne
žiadne vstupné!
LIGA MAJSTROV: Majster má
okrem obhajoby ešte jeden veľký sen.
Napodobniť Petržalku spred štyroch
rokov a postúpiť do základnej skupiny
Ligy majstrov. Funkcionári však pripo-
mínajú, že to nie je bezpodmienečná
méta a určite by nepohrdli ani základ-
nou skupinou Európskej ligy. Súčasný
slovanistický káder zrejme nemá ďale-
ko od toho, aby tieto vízie naplnil. Pri
šťastnom žrebe a stopercentných výko-
noch by to mohlo byť reálne, najmä,
keď je káder znovu skúsenejší a futba-
listi, ktorí už niečo preskákali na
medzinárodnom fóre, by mohli potiah-
nuť aj ostatných spoluhráčov. (db)

V premiére nového ročníka Senica

majstra trápila, ale trojke aj tak neušla

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Kráľovské kúpele Turčianske Teplice 
- relax, zdravie, zábava

* Veľký výber * Prekrásna príroda * Perfektné služby *
Slnko, voda (liečivá a termálna), vzduch! Čo ešte by ste si mohli priať? Pohodlné ubytovanie? 
Vodné atrakcie a zábavu? Chutnú stravu, skúsený a milý personál? Procedúry, pri ktorých ožijete?
Vaše želania splnia v liečivých termálnych kúpeľoch, do ktorých chodili aj králi! Kúpele Turčianske Teplice sú ideálnnym miestom na
prežitie perfektnej dovolenky, načerpanie energie a zresetovanie organizmu. Vymeňte ruch hlavného mesta za pohodu plnú zdravia a zába-
vy. Priamo v srdci Slovenska nájdete všetko pre super dovolenku či predĺžený víkend. Práve otvorené nové ubytovacie priestory hotela
Veľká Fatra *** rozšírili vaše možnosti na ubytovanie, liečebné procedúry i trávenie voľného času.

Rezervujte si LETNÉ POBYTY čo najskôr,
zajtra už nemusia byť voľné!

Letná 
ponuka!

Oddychujte 

s radosťou!

KLASIK MINI (5 nocí už od 305 EUR)
19. 7. - 24. 7. 2009 Veľká Fatra***
14. 8. - 19. 8. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
26. 8. - 31. 8. 2009 Aqua** 

SPA &AQUAPARK mini (od 1 noci od 35,00 EUR / 1054,41 Sk) 
25. 7. - 26. 7. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
8. 8. - 9. 8. 2009 Veľká Fatra***

15. 8. - 16. 8. 2009 Aqua** 
22. 8. - 23. 8. 2009 Veľká Fatra***

POBYT VÍKEND (2 noci) 
22. 7. - 24. 7. 2009 Hotel Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
25. 7. - 27. 7. 2009 Hotel Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
29. 7. - 31. 7. 2009 Hotel Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
1. 8. - 3. 8. 2009 Hotel Aqua**
1. 8. - 3. 8. 2009 Hotel Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
7. 8. - 9. 8. 2009 Hotel Veľká Fatra***

posledné voľné miesta

KLASIK alebo KLASIK ŠPECIÁL
(od 7 nocí od 357,- EUR / 10 754,98 Sk)

25. 7. - 2. 8. 2009 Aqua** 
1. 8. - 30. 8. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť

15. 8. - 30. 8. 2009 Veľká Fatra***

ACTIVE MINI 
(3 noci, v júli za mimosezónnu cenu 216 EUR / 6507,22 Sk) 

29. 7. - 1. 8. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
14. 8. - 17. 8. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
20. 8. - 23. 8. 2009 Veľká Fatra*** 
22. 8. - 25. 8. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť

Poznámka: Na mieste sa platí daň z ubytovania mestu 
0,5 € (15,06 Sk) na osobu a noc.

Sledujte last minute ponuky na stránke www.therme.sk! Viac informácií vám ochotne poskytnú aj na adrese
marketing@therme.sk a telefónnych číslach 00421 43 4913865, 4913111, 4913863.

Verejná súťaž 
na predaj objektu 

Mestská časť Bratislava - Rusovce 
vypisuje verejnú súťaž:

A/ Na predaj objektu súp. č. 81 (tzv. Maďarská škola,
Irkutská ul., pozemok parc. č. 125, k. ú. Rusovce) a na
dlhodobý prenájom priľahlých pozemkov. Podmienky
súťaže si možno vyzdvihnúť do 20. júla 2009.

B/ Na predaj stavby, súp. č. 262 na Balkánskej ul., (k. ú. Ru-
sovce) so zastavaným a s priľahlým pozemkom. Pod-
mienky súťaže si možno vyzdvihnúť do 24. júla 2009.

Adresa: Miestny úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava,
pondelok 800 - 1600 h, v piatok 800 - 1300 h. Prípadné tele-
fonické informácie: sekretariát, tel. 02/68 20 70 16

Klientský a administratívny 
pracovník

Zvýšenie príjmu už po 2 mesiacoch,
Akreditované vzdelanie CFC (MŠSR),

Kariérny rast, 
Auto, notebook, dovolenky

Kontakt: Karin Benková
Tel.: 0903 433 399 Mail: karin@solvere.sk

Strelec prvého slovanistického gólu Pavol Masaryk (vľavo) v súboji s novou
posilou Seničanom Laurincom. FOTO - SITA

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184
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VÝ
PRE
DAJ
letnej kolekcie

z ava až 70 %

Akcia platí v obchodných domoch Tesco: 
OD Tesco Bratislava, Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava. 
Ponuka platí do vypredania zásob.

Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

z ava 70 %
na všetky produkty zna iek STNS by 
Stones, Ross River, O‘ Winn, Elite, 
Les Complices, Toscania a alšie

z ava 50 %
na všetky produkty zna iek E-Bound, 
Poolman, Casanova, Disney, Umbro, 
Rucanor, Columbia, Triumph a alšie

Letni_vyprodej_Tesco_BratislavskeNoviny_150x270_SK.indd 1 7/13/09 11:04:57 AM

Navrhovateľ Branislav Cvik, Račianska 12
predložil zámer

Výkup farebných kovov 
a železného šrotu, prevádzka

Galvaniho, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 3.
7. do 24. 7. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 24. 7. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
16940/27 v lokalite na Galvaniho ulici, k. ú. Trnávka a
MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Územie je ohraničené z južnej strany prístupovou cestou
vedúcou z Galvaniho ulice, z zo severnej, východnej a
západnej časti dotknuté územie susedí s existujúcimi
priemyselno - prevádzkovými objektmi a skladovými plo-
chami. Účelom navrhovaného zámeru je výkup, zber,
zhromažďovanie, triedenie a skladovanie vyzbieraných
ostatných odpadov a ich následný predaj spracovateľom
a vývozcom. Zberný dvor bude slúžiť pre zhromažďova-
nie (dočasné uloženie) vyseparovaných zložiek odpadov
kategórie „O“. Do priestoru zberného dvora budú dová-
žané kovové odpady, ktoré budú triedené a do ich odvo-
zu uložené vo veľkokapacitných kontajneroch. Kapacita
zberne predstavuje spolu cca 280 ton/rok. Dopravná
obsluha bude realizovaná prostredníctvom existujúcej
obojsmernej prístupovej cesty s vyústením na Galvaniho
ulicu. Predkladaný zámer je riešený variantne:
Variant č.1: Navrhovaná činnosť bude mať vo variante
č.1 umiestnené kontajnery na zhromažďovanie ostat-
ných odpadov vo východnej a západnej časti dotknuté-
ho územia.
Variant č.2: Vo variante č.2 budú umiestnené kontajne-
ry na zhromažďovanie odpadov v severnej časti zberné-
ho dvora.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: po-
kračovanie v existujúcej prevádzke

Navrhovateľ HOC, s.r.o., Agátová 1, Bratislava 
predložil zámer

Administratívno - Obytný
komplex, Prešovská

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 3.
7. do 24. 7. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 24. 7. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
15277/40-41 v lokalite na Prešovskej ulici, k. ú. a MČ
Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Dotknuté územie je vymedzené ulicami Prešovská, Drie-
ňová a objektmi novostavby EDEN Park a existujúcimi
objektmi vo východnej časti od navrhovaného zámeru.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba administra-
tívno-obytného komplexu, ktorý bude zahŕňať niekoľko
funkcií: obytnú, administratívnu, služby, parkovú zeleň a
príslušnú statickú dopravu. Administratívna budova: Par-
ter tvorený 1. nadzemným podlažím (NP) bude slúžiť
komerčným účelom (obchod, služby). Nadzemné časti
(2.-14.NP) budú slúžiť administratíve, v západnej časti
objektu sa má nachádzať parkovisko pre návštevníkov
budovy, vjazd a príjazd podzemných garáži (1.-2.PP)
vyúsťuje priamo na Prešovskú ulicu.
Bytový dom: Statická doprava je pre bytový dom riešená
v niekoľkých úrovniach (1.PP-2.NP). Strecha parkovacej
časti je využitá pre terasy bytov (3. -15.NP). Dopravne je
objekt napojený na Prešovskú ulicu. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: 

cca 4Q/2009 - 4Q/2011

Petržalka ide znovu budovať mužstvo
FUTBAL
To, čo by sa v iných kluboch bralo
ako radikálny rez uskutočňujúci sa
raz za desať rokov, to je v Petržalke
dvakrát do roka. Bývalá Artmedia,
dnes už MFK, zažila aj počas tohto
leta takú obmenu kádra, ktorá
vymenila dve tretiny kabíny.
Nové bielo-čierne dresy si vyzlieklo
alebo oblieklo pätnásť hráčov, pričom
najživšie bolo okolo bývalých hráčov
Slovana či Interu. Prišli Burza, Fieber,
Hodek (Inter), Sedlák, Kiss (Slovan),
Johancsik, Stranianek, Maroši, Morav-
čík, Klenovský (B-mužstvo), Tomčák
(Trnava), Staško (Lučenec), Šedivý
(Olomouc), Hílek (České Budějovice).
Odišli Kamenár (FC Nantes), Urbánek
(Slovácko), Bagayoko, Sylvestr, Salá-

ta, Kuráň, Nachtman, Struhár (Slovan),
Mráz (Žilina), Horváth (Trenčín), Czi-
nege (Mattersburg), Caihame (Olo-
mouc), Kóňa (Sparta), Guédé, Ander-
son (o ich prestupoch sa bude ešte
rokovať).
Istotami sú však realizačný tím a gene-
rálny manažér Petre Kašpar, ktorí stále
zostávajú na petržalskej lodi. „Pokúsi-
me sa pokračovať v jarnom trende,“
vyjadril želanie Petr Kašpar a pripome-
nul, že klub je po zmene názvu a s
novými farbami pripravený rokovať s
prípadnými partnermi.
„Krátka pauza a obrovská obmena
kádra sa podpísali na celej príprave. Z
jarnej základnej zostavy zostal vlastne
len jeden hráč - Majtán - zvyšok teraz
musíme nanovo vyskladať,“ zdôraznil

Michal Hipp a pokračoval: „Výhodou
by mohlo byť, že viacerí hráči sa
poznajú z predchádzajúcich pôsobení,
najmä v Interi.“ 
Tešiť ho môže návrat rekonvalescentov
Buráka, Mikuliča a Fodreka, ktorí si
vlastne ako poslední z bývalej petržal-
skej partie pamätajú úspešné ťaženie
Európou. 
Mestský futbalový klub síce reprezen-
tuje Petržalku, jeho domovom však
zostávajú Pasienky, tréningovým cen-
trom Prievoz, prvé ligové stretnutia
navyše zohrá v Senci, takže ťažko oča-
kávať, že by sa k znovu objavenému
klubu rýchlo vracali aj jeho bývalí
fanúšikovia. Aj preto bude znovuzíska-
nie priaznivcov možno ťažšie, než
vybudovanie nového mužstva. (db)

Inter skončil,

Senica dostala

od zväzu ligu
FUTBAL
Slovenské futbalové Kocúrkovo
pokračovalo aj počas letnej prestáv-
ky. Zväz najskôr zistil, že prihlášku
do Corgoň ligy si podal Inter a ak
bude chcieť hrať ligu Senica, tak len
pod týmto názvom.
Seničania si však povedali, že takto
teda nie a ak majú hrať Corgoň ligu,
tak len pod Senicou a žiadnym Inte-
rom. V tejto chvíli sa zabudlo, že exi-
stujú aj nejaké predpisy a funkcionári
zväzu rozhodli, že ligu teda budú hrať
Seničania, čo znamenalo, že bratislav-
ský Inter prestal existovať nielen reál-
ne, ale aj na papieri.
Jeho zrušením sa tak odstránila ďalšia
prekážka ku konečnému cieľu - k
Pasienkom. Ďalší scenár je už totiž jed-
noduchý. Pasienky dočasne obsadia
Slovan s Petržalkou. Ako prvá sa odpo-
rúča Petržalka (možno už v zime), po
troch-štyroch rokoch aj Slovan, ktorý
si tu počká len na to, kým mu štát
postaví nový štadión. Po jeho odsťaho-
vaní už nič nebude brániť tomu, aby sa
do areálu Pasienkov presunuli bagre,
buldozéry a skvelá lokalita sa zmenila
na obrovské stavenisko. 
V podstate aj logické, pretože trénin-
gové plochy by mali byť naozaj mimo
hlavných mestských centier. Mrzí
akurát to, že z pozemkov, ktoré majú
určite obrovské hodnoty, nedostane
bratislavský či slovenský futbal ani
korunu! (db)

Slovenské

derby chystá

svoj 17. ročník
DOSTIHY
Na Závodisku v Starom háji je pre
prázdninujúce deti, ale najmä tra-
dičných turfmanov pripravené ďal-
šie príjemné popoludnie. V nedeľu
19. júla 2009 sa tu uskutoční tradič-
né 17. slovenske derby a ďalšie štyri
Listed zápolenia, v ktorých sa pred-
stavia špičkové kone a jazdci z Ne-
mecka, zo Švajčiarska, z Rakúska,
Maďarska, Českej republiky, Poľ-
ska, zo Slovinska a zo Slovenska.
Ako sa už stalo zvykom, návštevníci
prírodného zeleného areálu si môžu
vychutnať nielen napínavé a vzrušujú-
ce dostihy, ale i bohatý spoločenský
program. Spestrí ho vystúpenie mažo-
retiek, autogramiáda Miss Slovensko
2009 Barbory Franekovej, II. vicemiss
Slovensko 2009 Anety Valentovej,
Miss sympatia 2009 Michaely Štitovej.
Chýbať nebude ani obľúbená a divák-
mi napäto sledovaná súťaž O najkrajší
dámsky klobúk. 
Dámy si prídu určite na svoje aj počas
módnej prehliadke návrhárky Zuzany
Bottkovej, ktorej modely predvedú
známe slovenské herečky a moderátor-
ky. Rozjímať môžete pri pohári šam-
panského i pri šansónoch herečky a
šansonierky Petry Palevič. 
Nezabudlo sa ani na deti - pripravené je
vozenie na koníkoch, súťaže, bizón
ródeo, skákací hrad. Spolu s množ-
stvom ďalších atrakcií určite pripravia
nezabudnuteľné prázdninové zážitky. 
Čerešničkou na torte je tombola s trid-
siatimi atraktívnymi cenami. Začiatok
je o l4.00 h. (brn)
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Osobnosti

na divadelnej 

prehliadke 
DIVADLO 
V Primaciálnom paláci na nádvorí
sv. Jána Nepomuckého sa v rámci
kultúrneho podujatia Leto herec-
kých osobností predstavia českí herci
s premiérovými, ale aj overenými
predstaveniami.
Hru Otevřené manželství od Daria Fo a
Franca Rame uvedú 18. a 19. júla. V
tragikomédii o odvrátenej strane lásky
hrajú Karel Roden, Jana Krausová a
Marian Roden. S klasikou sa predsta-
via Karel Roden, Eva Janoušková, Jana
Krausová, Kryštof Hádek, Jaromír
Nosek a ďalší. Od 20. do 22. júla
uvedú Moliérovu hru Zdravý nemocný
s Karlom Rodenom. Ďalšie dni budú
venované hre chorvátskeho dramatika
Mira Gavrana Všetko o mužoch alebo
Ako muži vidia sami seba. 
V predstavení, ktoré môžete vidieť od
23. do 25. júla, sa predstavia Maroš
Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný.
Posledné dva júlové dni je na programe
slovenská premiéra hry Petra Quiltera
Na konci duhy. V tragikomédii o konci
životnej dráhy kráľovnej swingu Judy
Garland hrajú Hana Maciuchová, Milo-
slav Mejzlík, Petr Bláha, Tomáš Petřík.
Hru Mira Gavrana Všetko o ženách
uvedú 3. a 4. augusta. V hre o mužoch,
ktorí sa domnievajú, že všetko vedia,
účinkujú Anna Šišková, Jana Krausová,
Jitka Schneiderová. Začiatky predsta-
vení sú o 20.30 h. (dš)

Džbánkarská

produkcia 

v galérii ÚĽUV
VÝSTAVA
Pod názvom Majstri majoliky sprí-
stupnili v galérii ÚĽUV na Obchod-
nej ulici 64 výstavu súčasnej džbán-
karskej produkcie zo západného
Slovenska.
Výrobe majoliky sa tu venujú ľudia už
viac ako 400 rokov.  Habánom vďačí-
me, že výroba na tomto území postupne
zľudovela a vznikli strediská keramic-
kej výroby s už typickým dekórom.
Výstava ponúka súčasné podoby tejto
pozoruhodnej umeleckej tradície.
Zostavovateľka výstavy - etnologička
Eva Ševčíková, zhromaždila úžitkové
predmety i autorské originály majoli-
károv, ktorí sa venujú tejto práci jedno,
dve či tri desaťročia a sú novodobými
udržiavateľmi kontinuity. Na výstave
sa predstavuje 22 autorov. Výstava
potrvá do 12. septembra 2009, vstup je
voľný. (dš)

V Hlave XXII

vystúpi šoumen

R. Tariška
HUDBA
V Hlave XXII na Bazovej ulici 9
vystúpi 24. júla 2009 o 20.00 h osob-
nosť slovenskej hudobnej scény, alt
saxofonista Radovan Tariška.
Elegán, výborný šoumen a v neposled-
nom rade excelentný hudobník. To sú
charakteristiky, ktorými možno vystih-
núť rodáka z Tlmačov, alt saxofonistu
Radovana Tarišku - jednu z najväčších
nádejí súčasnej mladej slovenskej dža-
zovej scény. Aj napriek svojmu nízke-
mu veku má za sebou spoluprácu prak-
ticky s kompletnou domácou muzi-
kantskou špičkou (Jakabčic, Griglák,
Bartoš, Škuta, Rózsa).
Na klarinet začal hrávať ako šesťročný.
Doviedol ho k nemu starý otec. Účin-
koval v rôznych miestnych kapelách,
dychovkách, hrával po svadbách... V
jedenástich rokoch ho mama zapísala
do ľudovej školy umenia na klarinet.
Následne na to nastúpil na žilinské
konzervatórium, kde práve v tom
období otvárali nový odbor - hra na
saxofón. (dš)

Divadelná

ponuka kultúry

v Starom Meste
DIVADLO
Aj v druhej polovici júla ponúka
oddelenie kultúry MČ Bratislava -
Staré Mesto rôznorodé divadelné i
hudobné zážitky.
Divadelnou lahôdkou bude uvedenie
hry Shake Shakespeare - Mackbeth v
podaní divadla Pôtoň. Okrem anglické-
ho literárneho velikána sa pod toto
dielo podpísali M. Ditte a I. Jurčová.
Hru o časoch, keď Shakespeara hrali
výhradne muži, môžete vidieť na Diva-
delnom nádvorí Zichyho paláca na
Ventúrskej 9 v stredu 22. júla 2009 o
20.30 h. 
Ďalšou divadelnou lahôdkou, tentoraz
zo súdka pantomímy, bude vystúpenie
Juraja Benčíka s pantomimickou
monodrámou a hovoreným slovom
pod názvom Cesta jedného muža. Prí-
beh vývoja jedného muža od puberty
až po zrelý vek môžete vidieť 29. júla
2009 o 20.30 h tiež na Divadelnom
nádvorí Zichyho paláca o 20.30 h.
Divadlo GunaGU sa na tom istom
mieste predstaví s hrou Viliama Kli-
máčka Som Hot Dog, ktorá sa zameria-
va na fenomén sociálnej internetovej
siete Facebook. Môžete ju vidieť 5.
augusta 2009 o 20.30 h. (dš)

V hre sa roztáča súkolie nezastaviteľných vrážd a svedomie sa mení v ľahostajnosť. FOTO - Jaroslav Repta

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

•Nájom od dvoch týždňov
•Cena od 9,6 €/289,-Sk

•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm

www.selfstorage.sk
tel. 0800 500 951

PRENAJMITE SI SKLAD

V Dome umenia na Námestí SNP 12
otvorili výstavu sochárskeho umenia
chorvátskych majstrov. 
Výstava predstavuje 51 diel 17 súčas-
ných chorvátskych sochárov vo výbere
kurátorky Jasminky Poklečki Stošić z
galérie Klovićevi dvori v Záhrebe.
Sochárske diela sa už predstavili vo
Viedni a v Berlíne, po Bratislave popu-
tujú ešte do niekoľkých európskych
miest. 
Cieľom prezentácie je predstaviť
európskemu publiku súčasnú chorvát-
sku sochársku scénu, v ktorej sa vlast-
ná sochárska minulosť a súčasnosť
spájajú do celku s nespornou identitou.
Výstava predkladá celý rad osobných

talentov najprenikavejších umelcov,
ktorí si kreatívne osvojili najrôznejšie
podnety podnebia, tradície a znameni-
tých predchodcov a z pevných zákla-
dov vykročili na cestu súčasného vní-
mania sochárskej hmoty. 
Na výstavu bolo vybraných sedemnásť
sochárov a sochárok, ktorí sú originál-
ni vo výraze a sú pokračovateľmi chor-
vátskej sochárskej tradície. Myslí sa pri
tom aj na materiály, ktorými sa vyja-
drujú. Je to predovšetkým kameň,
drevo a bronz. 
Umelci, ktorých vybrali na túto výsta-
vu, ostali verní aj tradičným materiá-
lom a tradičnému prístupu k sochárskej
tvorbe. Výber sa zakladá na umelcoch

takzvanej strednej generácie súčasného
chorvátskeho sochárstva - Slavomir
Drinković, Peruško Bogdanić, Vladi-
mir Gašparić Gapa, Dalibor Stošić,
Matko Mijić, Petar Barišić, Mirko
Zrinšćak, Ljubo de Karina, Damir
Mataušić, Kuzma Kovačić, Kazimir
Hraste, Siniša Majkus - a na mladšej a
staršej generácii. Predstavitelia staršej
generácie sú dvaja slávni akademici
Marija Ujević-Galetović a Ivan Koža-
rić, a zástupcovia mladšej generácie sú
Alem Korkut, Marina Bauer a Božica
Matasić. 
Výstava súčasného sochárskeho ume-
nia v Dome umenia potrvá do 13.
augusta 2009. (dš)

DIVADLO
Premiérovým titulom Shakespearo-
vej najkratšej tragédie Macbeth
otvorili na Západnej terase Brati-
slavského hradu 9. ročník Letných
shakespearovských slávností. Okrem
tejto hry, ktorú môžete vidieť do 19.
júla 2009, odohrajú herci v slovens-
ko-českej zostave na hrade ďalšie
komédie i drámy veľkého anglického
dramatika.
Pod holým nebom sa na krvavej scéne
(Fero Lipták) odohráva dráma a tragé-
dia nielen jedného manželstva, ale aj
dvoch ľudí, jedincov, ktorí nedokázali
spolu žiť v súlade, i keď k tomu mali
vytvorené predpoklady a spoločne
siahli po vražednej zbrani, aby dosiah-
li svoj cieľ - trón. Shakespearova

dráma v réžii Ondreja Spišáka spočiat-
ku poodhaľuje rozpaky, ktoré bránia
nádejnému kráľovi vraždiť. V duchu
hesla „za všetkým hľadaj ženu“, vkla-
dajú tvorcovia do úst lady Macbeth
(Veronika Freimanová) zlovestné slo-
vá, pobádajúce manžela k vražde.
Avšak jedna dýka v srdci nestačí. Roz-
táča sa súkolie nezastaviteľných vrážd,
pri ktorých už aj výčitky svedomia pre-
rástli v šialenú ľahostajnosť, ktorú
nenaruší ani smrť spoluvinníčky, vlast-
nej ženy. 
V preklade Ľubomíra Feldeka a Marti-
na Hilského sa v hlavnej postave pred-
stavuje slovenský herec Milan Ondrík.
Ďalej uvidíte vynikajúcich sloven-
ských hercov, spomeňme mená ako
Martin Nahálka, Lukáš Latinák, Marek

Majeský, Marián Miezga, Robert
Jakab, Juraj Kemka, Lenka Barilíková
a zo staršej generácie Marián Slovák a
Stanislav Dančiak. Ponúkajú shakes-
pearovskú drámu plnú krvi, naplne-
ných prísľubov čarodejníc, intríg,
vášne a túžby po moci. 
Letné shakespearovské slávnosti sa
však v ďalších dňoch nebudú niesť len
v duchu tragédie a drámy, už 21. a 22.
júla 2009 môžete na Západnej terase
Bratislavského hradu vidieť ostravskú
Komédiu omylov, od 28. júla do 2.
augusta Antonia a Kleopatru s Henrie-
tou Mickovičovou a Jánom Koleníkom
a od 4. augusta do 7. augusta Veselé
paničky windsorské s charizmatickým
Bolkom Polívkom v réžii Jiřího Men-
zela. Dáša Šebanová

Súčasné chorvátske sochárske umenie

predstaví 51 diel v Dome umenia

Manželská tragédia na Bratislavskom

hrade ponúka drámu plnú krvi a vášne
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SOBOTA 18. júla
� 15.00 - O modrej čiapočke, divadlo
Zanzara, z cyklu Rodinné Zoologiády,
ZOO Bratislava
� 20.00 - The Royal Choral Society
(GB), koncert Britského kráľovského
zboru, Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu
� 20.30 - Otevřené manželství, Leto
hereckých osobností 2009, Primaciálny
palác - nádvorie sv. Jána Nepomuckého

NEDEĽA 19. júla
� 16.00 a 18.00 - Tri prasiatka a vlci,
divadlo Bóbita, (Maď), Bibiana, Panská 41
� 17.00 - V tele a v priestore, Tanec v
záhrade 2, predstavenie Letnej tanečnej
školy LAB1, Medická záhrada
� 18.00 - VV Jazz Quartet a A. Čer-
venková, koncert, Hudobný pavilón,
Hviezdoslavovo námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu
� 20.30 - Otevřené manželství, Leto
hereckých osobností 2009, Primaciálny
palác - nádvorie sv. Jána Nepomuckého

PONDELOK 20. júla
� 10.00 - Ako sa Otesanček polepšil,
Divadlo na rázcestí, Banská Bystrica,
predstavenie spojené s workshopom,
Medická záhrada
� 17.00 - D Bluesband (Levice), Maco
Csonka and Dr. Schlosser Band, Letná
čitáreň U Červeného raka

UTOROK 21. júla
� 20.00 - Latrino Cubano, koncert,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.30 - Zdravý nemocný, Leto herec-
kých osobností 2009, Primaciálny palác
- nádvorie sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - Komédia omylov, Festival
Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

STREDA 22. júla
� 19.00 - Seattle Girls´Choir (USA),

chrámový koncert, Jezuitský kostol,
Františkánske námestie
� 20.00 - Zuzana Suchánková band,
koncert, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.30 - Zdravý nemocný, Léto herec-
kých osobností 2009, Primaciálny palác
- nádvorie sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - Komédia omylov, Festival
Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 23. júla
� 20.00 - Thierry and Friends, kon-
cert, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.30 - EA band - Alternativ / Am-
bient, koncert, Hudobné nádvorie Zi-
chyho paláca, Ventúrska 9
� 20.30 - Vše o mužích, Léto hereckých
osobností 2009, Primaciálny palác -
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého

PIATOK 24. júla
� 17.00 - Kúzelnícka show, Hudobný
pavilón, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Radovan Tariška and On-
dřej Štveráček saxophone summit,
Hlava XXII., Bazová 9
� 20.30 - Vše o mužích, Léto hereckých
osobností 2009, Primaciálny palác -
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého

SOBOTA 25. júla
� 15.00 - O pahltnom hadovi, divadlo
Gašparkovo, z cyklu Rodinné Zoologiá-
dy, ZOO Bratislava
� 18.00 - Ľudová hudba Kuštárovci,
Hud. pavilón, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Džezový Luskáčik, Festival
Viva Musica, Hlavné námestie

NEDEĽA 26. júla
� 17.00 - Karnevalový hrad,detské diva-
delné predstavenie, za expozitúrou VÚB
na Eisnerovej ulici, Devínska Nová Ves
� 17.00 - Princ Bajaja, divadlo Le Mon,
Nitra, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - C.a K. Dychový komorný
orchester, Hudobný pavilón, Hviezdo-
slavovo námestie

PONDELOK 27. júla
� 10.00 - Šašoviny pod stromom, 1.
workshop klaunských techník pod vede-
ním Juraja Benčíka, Medická záhrada
� 17.00 - Nedbalec Bluesband (Martin),
Transylvánske obedy, Letná čitáreň U
Červeného raka
� 19.00 - Operetná plavba s Gejzom
Dusíkom, Loď Martin 
� 20.00 - Sax Machine, Festival Viva
Musica, Primaciálny palác - nádvorie sv.
Jána Nepomuckého

UTOROK 28. júla
� 20.00 - Csillagok, Csillagok..., Festi-
val Viva Musica, Primaciálny palác,
nádvorie sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - Antonius a Kleopatra, Letné
shakespearovské slávnosti, Západná
terasa Bratislavského hradu

STREDA 29. júla
� 20.00 - Elly Paspala, Festival Viva
Musica, Primaciálny palác, nádvorie sv.
Jána Nepomuckého
� 20.30 - Cesta jedného muža, panto-
míma - Juraj Benčík, Divadelné nádvo-
rie Zichyho paláca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 30. júla
� 20.00 - Jana Kirschner - Symphony
session, Festival Viva Musica, Hlavné
námestie
� 20.30 - Na konci duhy, slovenská
premiéra, Léto hereckých osobností
2009, Primaciálny palác - Nádvorie Sv.
Jána Nepomuckého

PIATOK 31. júla
� 17.00 - Juraj Benčík: Cirkus Insect,
pantomíma, Hudobný pavilón, Hviezdo-
slavovo námestie
� 20.00 - Viva Opera!, Festival Viva
Musica, Hlavné námestie
� 20.30 - Antónius a Kleopatra, Festi-
val Letné shakespearovské slávnosti,
Západná terasa Bratislavského hradu
� 20.30 - Na konci duhy, Léto herec-
kých osobností 2009, Primaciálny palác
- Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého

SOBOTA 1. augusta
� 15.00 - Rodinné zoologiády, ZOO
Bratislava
� 18.00 - Romano Stilo, koncert, Hu-
dobný pavilón, Hviezdoslavovo námestie
� 20.30 - Antonius a Kleopatra, Letné
shakespearovské slávnosti, Západná tera-
sa Bratislavského hradu

NEDEĽA 2. augusta
� 16.00 a 18.00 - Rozprávka do dlane,
divadlo Sliven, (Bul) Bibiana, Panská 41
� 18.00 - A. Mikušek, koncert, Hudob-
ný pavilón, Hviezdoslavovo námestie
� 20.30 - Antonius a Kleopatra, Letné

shakespearovské slávnosti, Západná
terasa Bratislavského hradu

PONDELOK 3. augusta
� 10.00 - Šašoviny pod stromom, 2.
workshop klaunských techník pod vede-
ním Juraja Benčíka, Medická záhrada
� 17.00 - Boky Citom, Stará škola,
Letná čitáreň U Červeného raka
� 20.30 - Vše o ženách, Leto hereckých
osobností 2009, Primaciálny palác -
nádvorie sv. Jána Nepomuckého

UTOROK 4. augusta
� 17.00 - Z mosta do prosta - Gustáv
Bartovic, z cyklu - Literárne stretnutia,
Letná čitáreň U červeného Raka
� 20.30 - Vše o ženách, Léto hereckých
osobností 2009, Primaciálny palác -
nádvorie sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - Veselé paničky windsorské,
Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

STREDA 5. augusta
� 20.00 - David Hodek & Juraj Grig-
lak Fusion project, z cyklu Jazz pod
vežou, Primaciálny palác, nádvorie sv.
Jána Nepomuckého
� 20.30 - V. Klimáček: Som Hot Dog,
divadlo GunaGU, Divadelné nádvorie
Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 20.30 - Veselé paničky windsorské,
Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 6. augusta
� 19.00 - Cappela Choir (Kórea), kon-
cert cirkevnej hudby, Hviezdoslavovo
námestie 
19.30 - Hop Trop, z cyklu Túlavou ces-
tou, Primaciálny palác, nádvorie sv. Jána
Nepomuckého
� 20.30 - Szidi Tóbiás, koncert, Hudob-
né nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 20.30 - Veselé paničky windsorské,
Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

PIATOK 7. augusta
� 17.00 - Vlado Kulíšek: Supermar-
ket, zábavná promenáda pre deti, Hviez-
doslavovo námestie
� 19.00 - Cappela Choir (Kórea), kon-
cert, Hviezdoslavovo námestie 
� 20.30 - Veselé paničky windsorské,
Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o tri týždne
6. augusta 2009


